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

 
 

Dato:      
Mandag den 29. oktober 2018 kl. 12:00-14:00.  

  

Sted: 
Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby  
 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

• Henning Mortensen 

• Jørn Guldberg  

• Anette Høyrup  

• Claus Hjort  

• Henrik Larsen  

• Shehzad Ahmad  

• Ole Kjeldsen  

• Michael Lind Mortensen  

Fremmødte medlemmer 
Rådets medlemmer opfordres to gange årligt til at deltage i Rådets bestyrelsesmøder. Formålet er at 

inddrage medlemmerne i processen omkring Rådets praktiske arbejde.  

• Klaus Kongsted  

• Ronnie Lykke Madsen  

• Martin Jørgensen  

• Lars Sommer  

• Tobias Lauridsen 

 

Godkendelse af referat 
Rådet godkender i enstemmighed referat fra sidste gang.  
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Agenda: 
 

Status på Rådets arbejde og oplæg om politiske tiltag i den nærmeste fremtid 
Henning orienterede kort om, hvad Rådet har haft særligt fokus på det seneste års tid . Heriblandt Artikel 25 
i GDPR, Datatilsynets vejledning om sikkerhed, en vejledning om leverandørstyring, sikkerhedstjekket.dk og 
implementering af DMARC. 
 
 

Drøftelse af Rådets fremtidige aktiviteter – input til bestyrelsens strategiarbejde 
Rådets medlemmer drøftede herefter det fremtidige arbejde i Rådet.  
 
Rådets medlemmer skal i højere grad involveres i udarbejdelsen af diverse skriv. Derfor skal arbejdsgrupper 
med tilknyttet kontaktperson fremgå af Rådets hjemmeside. Desuden vil politikpapirer når timingen tillader 
det sendes til høring blandt medlemmerne. 
 
Rådets medlemmer efterlyste desuden let tilgængelige svar og skabeloner til, hvordan SMV håndterer 

sikkerhed. Herunder blev det drøftet i hvilket omfang gode råd gøres mere operationelle ved at 
nævne konkrete produkter. Der var overvejende stemning for at Rådet ikke nævner produkter, 

men højest nævner kategorier af produkter. 
 

Videre drøftede medlemmerne at gøre en indsats i forhold til digital dannelse som bl.a. kunne 
omfatte trafikregler for borgere, at få børn til at tænke på sikkerhed selv samt oplysning om de 
digitale fodspor vi sætter på internettet. 

 
Det blev drøftet i hvilket omfang Rådet kunne indgå i partnerskab med andre foreninger, når der 

udarbejdes materialer. Særligt kunne der måske gøres en indsats i forhold til de foreninger som 
repræsenterer små virksomheder f.eks. læger, psykologer, advokater og revisorer 

 
Endelig blev det drøftet at gøre en større indsats i forhold til GDPR. Fremadrettet kunne Rådet arbejde på at 

udarbejde et politikpapir, der adresserer sletning af data i henhold til GDPR. Samtidig arbejdes der mod at 

lave en vejledning over typiske kontrolforanstaltninger, som kan bidrage til en bedre dialog mellem DPO og 

driftschef.  

For yderligere fremadrettede tiltag, se referat fra bestyrelsesmøde den 21. september 2018, punkt 71. 

 

Eventuelt  
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

                                                                 
1https://static1.squarespace.com/static/5592479ee4b0224fac5497af/t/5bae0507e4966b7a205c34cc/1538131207798
/21.09.18+-+Referat+af+bestyrelsesm%C3%B8de.pdf 


