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Referat  
Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed den 21. september 2018 
 

 

Dato:  
Fredag den 21. september 2018 kl. 13:00-
15:00  

 

Sted:  
Mødet blev afholdt ved AO, Rørvang 3, 2620 

Albertslund.  

 
 

 
 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: 
 

• Anette Høyrup 

• Anja Bechmann 

• Henning Mortensen 

• Henrik Larsen 

• Michael Lind Mortensen  

• Niels Bertelsen  

• Niels Christian Juul 

• Ole Kjeldsen 

• Shehzad Ahmad  

• Søren Sandfeld Jakobsen 

 

Agenda: 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling den 22. juni 2018  

Rådets bestyrelse har i enstemmighed godkendt referat fra generalforsamlingen den 22. juni 2018.  

 

2. Velkommen til Laurits Croson Böckmann 

Bestyrelsens medlemmer introducerede sig kort for den nye studentermedhjælper, mens Laurits 
også introducerede sig selv.  

 

3. Orientering om organisering af NC3 cybercrime efterforskning v. DPO Christian 

Wiese Svanberg, Rigspolitiet 

Christian Wiese Svanberg orienterede om organisering af politiets kapacitet vedrørende it-
sikkerhed.  
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4. Digitale valg 

Rådet drøftede regerings udmelding om at opgive afholdelse af digitale valg i lyset af det aktuelle 

trusselsbillede. Rådet finder ikke at kunne tilsidesætte regeringens vurdering bl.a. med henvisning 
til Teknologirådets gamle vurdering af e-valg. Rådet foretager sig ikke yderligere i sagen. 

 

5. Workshop om borgerrettede indsatser for digital sikkerhed den 23. oktober 

Til deltagelse i workshoppen har Rådet besluttet, at følgende bestyrelsesmedlemmer deltager:  

• Claus Hjorth, Medierådet  

• Henrik Larsen, DKCERT 

 

6. Status på sikkerhedstjekket, virksomhedsrådet og erhvervspartnerskabet for it-

sikkerhed 

Sikkerhedstjekket:  
Henning orienterede om status. Der er foretaget ændringer i beregningsmodelle n som ligger til 

grund for sikkerhedstjekket. Samtidig er udformningen og præsentationen ændret.   

Virksomhedsrådet:  
Som en konsekvens af manglende tid, blev virksomhedsrådet ikke drøftet på mødet. 

Erhvervspartnerskabet for it-sikkerhed:   

Som en konsekvens af manglende tid, blev erhvervspartnerskabet for it-sikkerhed ikke drøftet på 
mødet. 

 

7. Status på tiltag 

GDPR og unge (Claus Hjorth) 

Claus var ikke blandt de fremmødte, hvorfor tiltaget omkring GDPR og unge udskydes til næste 
bestyrelsesmøde.  

Digital dannelse (Ole Kjeldsen)  

Holdningspapiret omkring digital dannelse er ikke færdiggjort.  

DMARC (Jørgen Guldberg) 

Rådet er tæt på at være i mål med DMARC. 
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Passwords (Jakob Pagter) 

Rådets anbefalinger til, hvordan man udformer et sikkert password fremsættes til høring til 
vedtagelse ved næste bestyrelsesmøde. Forinden får papiret en ekstra gennemskrivning af Henrik 
Larsen. 

IR4.0 (Gert Læssøe Mikkelsen og Christian Wernberg-Tougaard) 

Arbejdet omkring IR4.0 er fortsat relevant, hvorfor arbejdet herom fortsættes.   

Politiets ressourcer/kompetencer (Michael Lind Mortensen) 

Michael Lind Mortensen, Søren Sandfeld Jakobsen og Anja Møller Pedersen arbejder fremadrettet 

på tiltaget.  

Codex (Anette Høyrup) 

Tiltaget frafaldes. I stedet påbegynder Claus Hjorth, Anette Høyrup, Ole Kjeldsen og Shehzad 
Ahmad et nyt tiltag, der for nuværende går under overskriften: ”Digital dannelse for forældre”.  

Andre temaer, AI og ethics? 

Bestyrelsen har besluttet at lave et holdningspapir der klart definerer, hvordan Rådet placerer sig i 
forhold til etik og indbygget databeskyttelse. Anette Høyrup laver et første udkast. 

 

8. Status på hvervning  

Alle bestyrelsesmedlemmer fremsender inden for en uge et navn til rådssekretær som de forsøger at 
arbejde på.  

 

9. Økonomisk status  

Henning har rundsendt den økonomiske status til bestyrelsen. Rådet øger sin egenkapital 

planmæssigt, og er stille og roligt på vej mod at kunne fuldtidsansætte en medarbejder. 

 

10. Eventuelt 

• Det nedstemmes, at enkelte medlemmer inviteres som observatører i Rådets bestyrelse.  

 

• To ud af seks årlige bestyrelsesmøder omdannes til Rådsmøder, hvor det bliver muligt for 

Rådets medlemmer at deltage. Laurits laver doodles for de næste to møder. 

 

• Rådets formand, Henning Mortensen er startet i en startup, der laver GDPR dokumentations 

software. Rådets bestyrelse anser det ikke som et problem i forhold til hans evne til at 

varetage rollen som formand i Rådet. 


