
 

BESTYRELSESMØDE D. 30. AUGUST 2016 

 

Agenda gennemgået og valg af referent 
Agendaen blev godkendt af bestyrelsen. Ingen indvendinger. Rådets studentermedhjælper, Fie Sohn 

Højlund, blev valgt som referent.  

Præsentation af den nye bestyrelse 
Eftersom det var det første bestyrelsesmøde efter Rådets generalforsamling d. 21/6-2016 blev nye 

bestyrelsesmedlemmer budt velkommen og fik præsenteret sig selv. Blandt dem er Gert Læssøe Mikkelsen, 

der til daglig arbejder for Alexandrainstituttet, og formand for PROSA, Niels Bertelsen. Bestyrelsesmedlem 

Anja Møller Pedersen repræsenterer Institut for Menneskerettigheder og er ligeledes ny i Rådets 

bestyrelse. 

Rådets bestyrelse kan findes på hjemmesiden: http://www.digitalsikkerhed.dk/bestyrelsen/  

Formandens beretning, herunder Rådets seneste presseomtale 
Formand, Rasmus Theede, udtrykte tilfredshed overfor Rådets store synlighed i den danske presse, hvor 

Rådet har kommenteret på en meget bredspektret palet af emner. Dette omhandler alt fra Pokemon GO til 

ransomware og problematikken omkring videooptagelser på Roskilde Festival af piger, der tisser i det fri, 

hvoraf især sidstnævnte er blevet læst og delt hyppigt på medier som Facebook og Twitter. Derudover 

udkom Rådet med 10 gode ferieråd i starten af sommeren, hvor det formidles, hvordan man som 

privatperson er sikker på rejsen, når det kommer til IT-udstyr og ukendte wi-fi-forbindelser. Også denne har 

været meget omtalt blandt Rådets følgerer på de sociale medier samt webside-besøgende.  

Rasmus Theede var desuden meget positivt stemt overfor bestyrelsens og medlemmernes delevillighed af 

Rådets materiale, og opfordrede til at forsætte af samme gode sti. 

Rådet på sociale medier  
Rådet for Digital Sikkerhed er meget synlig på Facebook og Twitter, hvor Rådet – især på Facebook – har 

mange følgere. Dette var hele bestyrelsen meget tilfredse med, hvoraf det blev besluttet at Rådet skal være 

mere synlig på LinkedIn for at skabe mere PR og synlighed for Rådets arbejde. Dette står Rådets 

studentermedhjælper, Fie Sohn Højlund, for. Det blev i denne sammenhæng ligeledes besluttet, at Rådets 

logoer skulle sendes til Rådets bestyrelse, så disse efter ønske kunne anvendes på bestyrelsesmedlemmets 

LinkedIn-profil etc.  

Status på Høringssvar 
Næstformand, Anette Høyrup, gennemgik processen bag Rådets høringssvar. Herunder blev det besluttet, 

at det er i orden, som bestyrelsesmedlem, ikke at svare på bemærkninger/kommentarer til høringssvar, 

såfremt man ikke har noget at bemærke til emnet. Derudover blev det vedtaget at intet svar er det samme 

som samtykke, og Anette Høyrup har derfor lov til at sende høringssvar på vegne af Rådet og dets 

bestyrelse, også selvom alle ikke har svaret på høringen.  

Der udover blev kommende høringssvar gennemgået, som fremgår af nedenstående: 

 Evaluering til logningsregler  

o Rådet vil vente med at kommentere ydereligere på høringen indtil et muligt udspil er 

blevet offentliggjort 

http://www.digitalsikkerhed.dk/bestyrelsen/


 

o Når dette sker, kan der opstilles en løsningsmodel på logningsregler (Ole Kjeldsen står 

for dette) 

 Kreditspærring 

o Omtales i kommende nyhedsmail samt på hjemmesiden 

o Presse hvis det bliver aktuelt 

o Logning af data – hvor langt tid tilbage skal man kunne hive oplysninger tilbage? 

o Hvor lang tid skal man gemme dataen, når formålet er opnået? Og hvordan skal det 

slettes?  

 Cybersikkerhedsstrategi 

På bestyrelsesmødet blev emnet, Cybersikkerhedsstrategi, ligeledes diskuteret. Der vil komme en invitation 

til at tilkendegive ønsker til indhold til den kommende cybersikkerhedsstrategi. Disse tilkendegivelser kan 

drøftes på et evt. møde for dem, der er interesserede af Rådets bestyrelse og medlemmer. Fie Sohn 

Højlund indkalder til dette og vil samtidig fungere som torvholder, hvis interessen for emnet er der. 

Christian Wernberg-Tougaard skriver udkast til Internet of Things.  

Holdningspapirer 
Ole Kjeldsen har overtaget rollen som torvholder på Rådets holdningspapirer for tidligere 

bestyrelsesmedlem, David Simonsen. Ole Kjeldsen gennemgik status på Rådets holdningspapirer (se 

vedlagte Powerpoint). Generelt blev der ved dette punkt besluttet:  

o Torvholder, deltager mm. på hvert enkelt holdningspapir 

o Status på hvert enkelt holdningspapir 

o Alle holdningspapir skal gennemgås hver 12. måned, så de altid er ajourført med Rådets arbejde og 

holdning 

De nyest udgivne og kommende holdningspapirer fra Rådet blev desuden diskuteret blandt bestyrelsen. 

Nedenfor er anført emne samt bemærkninger, der blev vendt på mødet. Bestyrelsesmedlem anført i ”()” er 

ansvarlig for det pågældende holdningsspapir: 

Aktuelle emner 

 Sundhedsdata (Ole Kjeldsen) 

 NemID (Henrik) 

o Status på Nets, møde med digitaliseringsstyrelsen mm.  

o Rådet mener at indførsel af både password og pinkode er mest sikkert. Der ud over skal kontrol 

af usikre pinkoder som postnummer, de sidste 4 cifre i CPR-nummeret etc. skærpes.  

o En idé kunne være at sende pinkode ud som man gør med kreditkort 

o Indførsel af råd til pinkode (ikke fødselsdag, postnummer osv.) – Rådet vil dog stadig anbefale 

at man anvender password 

o I Kreditere Nets og digitaliseringsstyrelsen at vores bemærkninger er blevet hørt i 

positionspapir 

o Henrik sender revideret version 

 Sessionslogning 

o Evaluering til lovforslag blev sendt til Justitsministeret mandag d. 29. aug. 2016 

o Pressemeddelelse omkring dette (Rasmus Theede) 

o Høring på Christianborg på torsdag omkring emnet 



 

Øvrigt 
Sikkerhedstjekket 

Sikkerhedstjekket er et samarbejde mellem Rådet for Digital Sikkerhed og Erhvervsstyrelsen. Promoverings-

videoen til dette online værktøj blev præsenteret for bestyrelsen og forslag til mindre forbedringer blev 

givet. Deling af denne skal ske via. Rådets aktiviteter på sociale medier.  

 

 


