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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 

  

  

Dato: 
Mandag d. 15. december 2017 kl. 12:00-13:00 

  

Sted: 
Online. 

 Agenda: 
1. Status på tiltag 

- Kortlægning af udfordringer med GDPR, Gert 
Gert orienterede om, at Alexandra er ved at have afsluttet kortlægningen af problemer med 
GDPR og vil vende tilbage til Henning i uge 51 med konklusioner.  
 
- DPbD, Henning 
Henning orienterede om, at artiklen om Databeskyttelse gennem Design er optaget i 

december nummeret af Revision og Regnskabsvæsen. 
 
Der er desuden arrangeret god-morgenmøde om Datatilsynet og Justitsministeriets nye 
vejledning om dataansvarlige og databehandlere. Det finder sted hos Forbrugerrådet den 
26. januar 2018 kl. 09.00.  

 
- GDPR og unge, Claus 
Medierådet og RfDS har arrangeret at der den 24. januar 2018 afholdes workshop mellem 

aktørerne og Datatilsynet og Justitsministeriet med det formål at lave en FAQ. 
 
- Leverandørstyring, Christian, Shehzad og Jesper 
Gruppen har holdt sit første møde online og deler snarest et første udkast til overskrifter. 
 
- Digital dannelse, Ole 
Ingen status. 

 
- DMARC, Jørgen 
Ingen status. 
 
- IR4.0, Gert og Christian 

Ingen fremdrift. 
 

- Politiets ressourcer/kompetencer, Michael M. 
Ingen fremdrift. 
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- Codex, Anette 
Det er forsøgt at sælge ideen ind til Digitaliseringsstyrelsen, men Digitaliseringsstyrelsen 
starter fra bunden og laver deres eget tiltag. Desuden mangler Rådet finansiering til at få 

version 2 færdig.  
 

- Passwordvejledningen, Jakob 
Ingen fremdrift. 
 

- Newsletterprovider, Fie 
Ingen fremdrift. 

 
2. Cybersikkerhedsstrategien 

RfDS har sammen med andre aktører været til møde om strategien med 
Digitaliseringsstyrelsen. Henning gav en kortfattet og overordnet orientering om status på 
strategien. 

 
3. Status på hvervning 

- CSIS har meldt sig ind. 
 

4. Økonomisk status 

- Kasseren har givet en skriftlig orientering, som Henning fremlagde. Der er især anvendt 
midler på julefrokost og sekretariatsfunktionerne. Der er endnu seks medlemmer, der ikke 

har betalt kontingent. 
 

5. Eventuelt 
Med tak for et godt samarbejde i det forgange år ønskes i alle en glædelig jul og godt nytår. 

 

 

  

  


