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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 

  

  

Dato: 
Mandag d. 2. oktober 2017 kl. 14:30-15:30 

  

Sted: 
Mødet foregik som telefonmøde via Skype. 

 

 Agenda: 
1. Godkendelse af referat for Rådets strategidag d. 6. september 2017 
Referatet blev godkendt uden indvendinger 
 

2. Status på tiltag 

På Rådets strategidag blev det besluttet, at Rådets bestyrelse skulle varetage en række emner 

og projekter til gavn for Rådets virke og fremtidige arbejde. De forskellige tiltag blev på 

strategidagen fordelt i henhold til den enkeltes spidskompetencer, således at et eller flere 

medlemmer fungerer som tovholder på det givne arbejdsområde. Når et oplæg om et område 

er udarbejdet, vil dette blive diskuteret med resten af bestyrelsen, og dernæst vil Rådets 

medlemmer blive inddraget. Der blev på dette bestyrelsesmøde gjort status over følgende 

arbejdsområder: 

 

Kortlægning af udfordringer med GDPR (Gert Læssøe Mikkelsen) 
Projektet er godt i gang 
 
DPbD (Henning Mortensen) 
Henning er kommet videre med artiklen om Data Protection by Design og håber, at den er 

færdig med udgangen af oktober.  
 
Rådet skal give input til privacykompasset, som er et tiltag under Erhvervsstyrelsen til 
generering af privacypolitikker for virksomheder.  
 
GDPR og unge (Claus Hjorth) 
Red Barnet, Børns Vilkår, Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet TÆNK og 
Medierådet for Børn og Unge var alle inviteret til et møde hos DR i midten af september. Her 
blev det blev diskuteret, hvorvidt samtykkeregelen ang. alder i apps rettet til børn og unge (fx 
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DR Ultra app) bør og kan verificeres og reguleres. Her blev forældrenes muligheder ift. emnet 

vendt, og forslag faldt bl.a. på verificering via. Nem-ID. 
Ligeledes blev emner vedrørende børns retstilling, god databehandlingsskik og tjenesternes 
eget ansvar for at forebygge data-misbrug af børn og unge diskuteret. I den forbindelse blev 

det diskuteret hvorvidt en særlig vejledning til tjenester, der henvender sig til børn, bør 
udarbejdes. Her kunne gode råd/vejledning/kodeks blive listet – inklusiv en definition af ’børn’. 

Vejledningen skulle tage udgangspunkt i persondataforordningen. 
 
Mødets emner sættes op i brevform, og DR og Medierådet for Børn og Unge vil dernæst sende 

et brev til justitsministeriet. Dette vil forhåbentligt lede til et fremtidigt møde. 
Claus vil sende brevet til bestyrelsen, når dette er udarbejdet. Rådet kan således være 

medunderskriver. Claus laver en liste over de øvrige organisationer, der kunne være eller 
allerede er medunderskrivere.  
 
Leverandørstyring (Christian Wernberg-Tougaard, Shehzad Ahmad og Jesper B. Hansen) 
(Ingen status da Christian, Shehzad og Jesper ikke deltog i mødet) 

 
Digital dannelse (Ole Kjeldsen) 
Inden ugens udgangs vil Ole skrive oplægget.  
 
DMARC (Jørgen Guldberg) 

Dialog med dem, der skrev til Rådet ang. DMARC. Jørgen vil gerne omlægge Rådets mailserver 
til DMARC og skrive noget vejledning om emnet fra Rådet. Dette vil blive vendt på næste 

bestyrelsesmøde. 
 

Passwords (Jakob I. Pagter) 
Jakob har skrevet et udkast, som Gert vil kommentere på og dernæst sende til bestyrelsen. 
Oplægget vil blive sat på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde, hvor de forskellige 

elementer i artiklen vendes inden det sendes ud. Skrevet på baggrund af NIST, der stiller store 
krav til store virksomheder i de amerikanske stater. Selve kravene til passwords vil blive vendt 

på mødet, så Rådets kan klarlægge holdningen til disse.  
 
IR4.0 (Gert Læssøe Mikkelsen og Christian Wernberg-Tougaard) 

Ingen status/bemærkninger endnu. 
 

Politiets ressourcer/kompetencer (Michael Lind Mortensen) 
Oplægget vil blive udarbejdet de næste 2-3 uger. Oplægget vil blive sat på dagsordenen til 
næste bestyrelsesmøde. 
 
CodeX 2.0 (Anette Høyrup) 

Indhold er på plads. Samarbejdspartnere er på plads. Midler mangler. Fie indhenter tilbud fra 
Rethink, Medierådet for Børn og Unge og VideOH, dernæst laves en budgetplan, der senedes til 

IT-branchen. Max 20-30.000. Fie laver oplæg angående CodeX til næste bestyrelsesmøde.  
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3. Status på hvervning 

Status fra alle i bestyrelsens medlemshvervning. Henning sender den opdaterede liste til 
bestyrelsen. 

 

4. Økonomisk status 
Bankholdning og rådighedsbeløb gennemgået af Henning Mortensen på vegne af Michael 
Bruun. Budgettet blev udsendt af Henning inden bestyrelsesmødet.  

 
Følgende medlemmer mangler at betale kontingent:  

Per Mejer – Anette kontakter medlemmet 
FDF og KLID – Niels B. vil blive adspurgt om han kan kontakte medlemmer 
Lock Point – Henning kontakter medlemmet 
NETS – Shehzad følger op på dette 
Huawei – Kim B Larsen følger op på dette 

DXC Technology – Henning har fulgt op på dette og medlemsoplysningerne er opdateret 
 

 

 

  

  


