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Referat  
Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed den 2. oktober 2019

 
 

Dato:      
Onsdag den 02. oktober 2019 kl. 11:00-12:00.  

  

Sted: 
Conference call 
 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

• Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen 

• Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk 

• Søren Sandfeld Jakobsen, Ålborg Universitet  

• Henrik Larsen, DK Cert  

• Ole Kjeldsen, Microsoft 

• Jakob I. Pagter, Sepior 

• Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet 

• Niels Bertelsen, Prosa 

• Jesper B. Hansen, Siscon 

• Kim B. Larsen, Systematic 

• Niels Christian Juul, Roskilde Universitet 

• Tom Engly, TRYG 

Referent: Anna Bay Damholt. 

1. Godkendelse af referat 
Rådets bestyrelse har i enstemmighed godkendt referat fra bestyrelsesmøde fra strategidagen 14. august 

2019. 

 
2. Kort orientering om gå-hjem-møder (Henning Mortensen, Brødrene A & O 

Johansen) 
Formanden orienterede om:  

a. Dataetisk gå-hjem-møde 28. oktober i IDA, hvor der vil være fokus på bl.a. de dataetiske 
principper – tilmelding til okr@ida.dk. 

b. Eftermiddagsseminar om sikkerhedsstandarder og GDPR 4. november i Djøf – tilmelding til 
anna.damholt@digitalsikkerhed.dk. 
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Bestyrelsen blev opfordret til at deltage og til at sprede budskabet om arrangementerne. Disse er at finde 
på https://www.digitalsikkerhed.dk/arrangementer-og-netvrk  
 

3. Dataetiske principper - status, brug af cases og næste skridt (Grit Munk, IDA / 
Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk) 

Der er udformet et bilag til de dataetiske principper, hvor principperne konkretiseres via case-eksempler 
mhp. en lettere anvendelse. Når arbejdet med at udforme case-gennemgang er afsluttet, tager gruppen en 
besøgsrunde hos it-ordførerne mhp. at brede budskabet ud. Anna Bay Damholt sender en liste over 
ordførere til gruppen. Bestyrelsen opfordres til at til at overveje og bidrage med konkrete cases fra egen 
organisation gerne, hvor de dataetiske overvejelser ikke er gjort, således der er rum til forbedring. Anette 
Høyrup rundsender tom skabelon og et eksempel på en case-gennemgang af principperne til inspiration. 

 
 

4. Orientering om mødet med venstres IT-ordfører Christoffer Melson (Anette 
Høyrup, Forbrugerrådet Tænk) 

På mødet deltog Henning Mortensen, Anette Høyrup og Anna Bay Damholt, og der var en bred snak om 

udviklingen indenfor sikkerhed og databeskyttelse. Herunder det nye trusselsbillede og muligheden i 

teknologier som AI ift. eksempelvis profilering. Nye teknologier giver nye muligheder for 

forretningsmodeller og stiller tilsvarende krav til virksomhedernes håndtering af data. Christoffer Melson 

var optaget af ikke at skabe forhindringer for virksomheder og havde en bekymring for, at GDPR blev 

overimplementeret grundet uafklaretheder i virksomheder og organisationer omkring de krav, der stilles. 

Behovet for vejledning ifm. implementering af GDPR krav blev drøftet. Der blev givet en åben invitation til, 

at Christoffer Melson fremadrettet er meget velkommen til at bruge bestyrelsen til fagligt input.  

 I forhold til Logningsbekendtgørelsen blev det aftalt, at Søren Sandfeld sender udkast til holdninger til Kim 

B. Larsen og Anette Høyrup således, at der er enighed om linjen.  

 

5. ITB og B2C salg af sikkerhedsløsninger (Morten Rosted Vang, DI/Anna Bay 
Damholt, RfDS) 

Bestyrelsen havde ikke umiddelbart kommentarer til de fremsendte forbrugerråd. Processen herfra er, at 

ITB og RfDS arbejder videre med leverandørinformation og formidling af de gode råd ifm. opsøgende salg 

fra leverandører, når der skal købes sikkerhedsløsninger til forbrugerne.  

 

6. Lederne af arbejdsgrupperne giver kort status på gruppens arbejde 
Dataetiske principper (Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk) 
Der rundsendes en skabelon til konkretisering af de dataetiske principper. Bestyrelsen må gerne byde ind 
med cases, der gennemgår principperne. Ligeledes præsenteres principperne på Gå-hjem-møde 28. oktober 
i IDA. 

 
Internet of Things (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S) 
Der skal holdes et møde i København. Gert Læssøe Mikkelsen sender oplæg til Anna Bay Damholt der 
indkalder til mødet.  

 

https://www.digitalsikkerhed.dk/arrangementer-og-netvrk
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Open Banking (Michael Lind Mortensen, Bankdata) 
Ingen status blev afgivet, da Michael Lind Mortensen ikke deltog i mødet. 

 
Vejledninger til GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
Der er blevet færdiggjort et udkast til ny vejledning om, hvornår man skal have databehandler aftaler. Der 
afventes bemærkninger fra gruppen, hvorefter den rundsendes til bestyrelsen i høring.  

 
Skabeloner til SMV (Niels Christian Juul, Roskilde Universitet) 
Ingen status blev afgivet, da Niels Christian Juul ikke deltog i mødet. 

 
Privacy teknologier (Jakob I. Pagter, Sepior) 
Jakob laver revision af udkast. 

 
Digital dannelse AG og Kompetenceløft til danskerne (Ole Kjeldsen, Microsoft) 

Anna Bay Damholt og Ole Kjeldsen drøfter næste skridt i arbejdsgrupperne. 
 
Arbejdsgruppe for leverandørstyring  
Ingen status blev afgivet da Shehzad Ahmad ikke deltog i mødet. 
 
Arbejdsgruppe om sundhedsdata (Kim B. Larsen, Systematic)  
Der indkaldes til et første møde i gruppen, hvor retning og formål med gruppen drøftes.  

 

 
7. Hvervning (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 

 
På næste bestyrelsesmøde, vil Anna Bay Damholt/Henning Mortensen komme med et oplæg om hvervning 

og fastholdelse. Der udsendes udkast til materiale, der kan anvendes i forbindelse med hvervning.  

I forbindelse med årsopkrævning af faktura har seks medlemmer meldt sig ud. Ligeledes mangler en række 

medlemmer at betale:  

 

• TDC Lars Højberg – Henning Mortensen følger op 

• Tryg Forsikring A/S Camilla Frimodt Nielsen – Tom Engly følger op 

• OMADA A/S Christian Stendevad – Ole Kjeldsen følger op 

• FTF Ole Stillund - Niels Bertelsen følger op 

• DEVOTEAM A/S Jørgen Papadopoulos – Henning Mortensen følger op  

• DANSK ERHVERV Martin Jørgensen - Henning Mortensen følger op 

• ATEA A/S Niklas Mejlhart - Henning Mortensen følger op 

• Advokat Per Mejer Per Mejer  - Anette følger op 

• Institut for Menneskerettigheder – Anette følger op  

Yderligere har Fort Consult har meldt at de ikke ønsker at være medlem mere. 
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Hvervning:  

Henning Mortensen: Horten er ikke vendt tilbage vedr. medlemskab. 

Anna Bay Damholt: Danmarks Magisterforbund – overvejer stadig 

Ole Kjeldsen: Kromann Reumert udestår, KPMG , Timengo, PWC genovervejer, Certa ønsker ikke pt. 

medlemskab  

Morten Rosted Vang: Ezenta, Facebook, LEGO, Coloplast (ansvarlig deltog ikke i mødet) 

Michael Lind: SDC, JN Data, trust skills (ansvarlig deltog ikke i mødet) 

Jakob Pagter: Bestseller, Salling Group (er i dialog) 

Shehzad Ahmad: Improsec, Maersk (ansvarlig deltog ikke i mødet) 

Henrik Larsen: Implement (er i dialog) 

Niels Bertelsen: Finans Forbundet (møde i kalenderen) og HK Privat ønsker ikke være medlem 

Kim B. Larsen: overvejer til næste gang hvem han skal i kontakt med 

Jesper B. Hansen: PFA, Pandora (tages kontakt) 

Gert Læssøe Mikkelsen: ITU og DTU (tager kontakt) 

Søren Sandfeld Jakobsen: CBS ønsker ikke at vær medlem, Søren søger efter anden indgang her. Søren 

spørger desuden Gorrissen Federspiel. 

 

8. Høring over lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Henning Mortensen, Brødrene A 
& O Johansen) 

Der var ikke på mødet nogen bemærkninger til høringen.  
 

9. Evt 
I forhold til Rådets hjemmeside gav bestyrelsen tilladelse til at Anna Bay Damholt i samarbejde med 
Henning Mortensen kunne gennemføre ændringer. Principielle ting skal Rådet høres om ligesom der på 
næste bestyrelsesmøde vil blive givet et oplæg til en ny struktur på hjemmesiden.  

 


