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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 

  

  

Dato: 
Mandag d. 6. november 2017 kl. 15:00-18:00 

  

Sted: 
Forbrugerrådet TÆNK, Fiolstræde 17 B, 1017 København K. 

 

Deltagere: 
Jesper B Hansen, Kim B Larsen, Christian Wernberg, Anja Bechmann, Michael Bruun, Anette Høyrup, Henrik 

B Larsen, Tom Engly, Shehzad Ahmad, Claus Hjorth, Michael Mortensen, Ole Kjeldsen, Henning Mortensen, 

Gert Læssøe Mikkelsen, Jakob I. Pagter, Niels Berthelsen, Fie Sohn Højlund 

 

 Agenda: 
1. Godkendelse af referat 
- Referatet godkendt uden bemærkninger 

 
2. Status på tiltag 

- Kortlægning af udfordringer med GDPR, Gert 
Kortlægning af spørgsmål og usikkerheder set fra virksomhedernes vinkel ift. GDPR-lovgivning – 
for at komme med ønsker til hvad der skal vejledes om  
Interviews med forskellige virksomheder. Stadig i gang. Udfordringer ang. backups (Datatilsynet 
er på vej med en vejledning – eksplicit ang. backups og sletning af data).  
Spørgsmålstegn til google analytics ift. GDPR 
Alle myndigheder der anvender statens IT bliver nægtet at bruge google analytics, når GDPR 
træder i kraft. 
Ca. færdige ultimo november 
 
- DPbD, Henning 
Henning har skrevet artikel færdig (første udkast blev sendt rundt til bestyrelsen efter 
sommerferien). Artiklen er udgivet under Hennings navn (ikke Rådet) men Rådet kan henvise til 
den. 
 
 
 



    6. november 2017  

 

Rådet for Digital Sikkerhed 

Vester Farimagsgade 37B, 1.th., 1606 København V   
Telefon: +45 53 36 02 23 mail: info@digitalsikkerhed.dk web: www.digitalsikkerhed.dk  

 

 
- GDPR og unge, Claus 
Brev som udkast til Justitsministeriet er afsendt. Møde 17/11-17, hvor DR, LEGO, Henning og 
Claus vil deltage. Forsamlingen vil vende tilbage med udfaldet af brevet/mødet. 
Norske myndigheder har beskæftiget sig særligt meget med emnet – hvilket også vil blive 
gennemlæst. 
 
- Leverandørstyring, Christian, Shehzad og Jesper 
Opstart og møde 24/11. Mere info vil følge. 
 
- Digital dannelse, Ole 
Anette har sendt et afsnit om digital dannelse til Ole, som vil foretage næste skridt. 
 
- DMARC, Jørgen 
Jørgen var forhindret til mødet og Henning gav derfor en kort status i stedet. 
Aktiveret DMARC men ikke begyndt at filtrere på det.  
 
- IR4.0, Gert, Christian og Ole 
Projektet er endnu ikke påbegyndt. Christian regner med at sende et udkast rundt til Gert og 
Ole i denne uge, hvorefter dette skal drøftes.  
 
- Politiets ressourcer/kompetencer, Michael M. 
Samtale med NC3-folk + jurister i afdelingen. Når Michael har snakket med juristerne sendes 
udkast rundt til resten af bestyrelsen. 
 
- Codex, Anette 
Kort opsummeringen om hvad CodeX handler om. 
Digitaliseringensstyrelsen er begyndt på lignende materiale – udkommer i 2018. Anette og Fie 
deltog i mødet i slut-oktober. Her blev Digitaliseringsstyrelsens materiale diskuteret ift. 
fordele/ulemper i lyset af CodeX. Digitaliseringsstyrelsen afholder kampagnen, ’Vi holder 
hackerne ude’, i næste uge og 4 uger frem.  
Det blev drøftet om Rådet blot skal bakke op om Digitaliseringsstyrelsens materiale, eller om 
Rådet selv skal forsætte CodeX. Komplikationer og fordele omkring begge scenarier blev 
drøftet – bl.a. økonomi, aldersgruppe, politik bag etc. Der er mange om buddet, hvilket kan 
gøre det svært at blive hørt i mængden. Det blev ligeledes vendt, om Rådet evt. skal appellere 
til Undervisningsministeriet, da dette kunne være en god mulighed for at sætte fokus på 
materialet. Skal Rådet udgive det selv, skal det fondes privat. Det blev drøftet om Rådet skulle 
samarbejde med et læringsforlag. 
Anette og Christian arrangerer møde med Sophie Løhde fra Undervisningsministeriet – evt. i 
januar – Christian står for det. 
Finde ud af hvad Digitaliseringsstyrelsen synes om det – Anette. 
Tom prøver at høre Tryg om fundraising.  
Fie fremlagde tilbud fra Vdeo.  
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Fremadrettet skal det besluttes om CodeX skal lanceres via. undervisning eller et 
kommunikationsbureau. 

 
- Sikkerhedstjekket, Henning 
Erhvervsstyrelsen ønsker at in source materialet, så det er nemmere at redigere, tilføje etc. 
Dette blev drøftet på mødet. Erhvervsstyrelsen står for alle omkostninger. Der skal dog være en 
klar procedure, hvis der skal foretages ændringer i Sikkerhedstjekket, således at Rådet er 
velinformeret herom inden ændringen foretages. Rådet er positive overfor Erhvervsstyrelsens 
forslag. Christian og Jesper melder sig til at være en del af advisory boardet.  

 
3. Passwordvejledningen 

- Kort introduktion til vejledningen fra Jakob 
Vejledningen er en udvidelse af vores råd på hjemmesiden. Baseret på NIST-vejledningen. 
Jakob gav en introduktion til vejledningen, således at bestyrelsen kunne drøfte vejledningen 
inden offentliggørelse. Grundlæggende stilles der større krav til serviceudbyderne og færre 
krav til brugeren. Ingen strukturelle krav. Ikke et sikkerhedsspørgsmål. Brugeren må ikke 
genbruge deres passwords på tværs af tjenester. Multifaktor anbefales at bruges så ofte 
som muligt. Det blev drøftet hvordan den bedste vejledning opnås  anbefalinger både til 
forbruger og tjenesteudbyder. Indarbejde eksempler.  
Jakob indarbejder de drøftede inputs i vejledning. 
 

4. NIS-direktivets implementering 
- Drøftelse om Rådet skal tage stilling og hvordan, Henning 
Det blev vedtaget at Rådet skal melde noget tilbage ift. dette emne. Kim fungerer som 
tovholder og skribent til udkast. Henrik, Ole og Michael bidrager med inputs. Deadline er 
17/11 for høringssvar. 
 

5. Cybersikkerhedsstrategien 
- Drøftelse af om Rådet skal lave et indspil, Henning 
Rapport ang. mange andre landes cybersikkerhedsstrategier – konklusionen var at alle er på 
lige bar bund. Det blev besluttet, at Rådet afventer strategien og kommenterer på denne 
når tid er. 
 

6. Newsletter Provider 
- Drøftelse af valg af ny newsletter provider, Henning og Fie 
Rådet anvender p.t. Mailchimp, men ønsker at skifte da tjenesten sælger brugeroplysninger 
videre til tredje part. Ny nyhedsmail-provider, Ubivox, (dansk med server i Holland). Meget 
styr på persondataforordningen, og hvad det kommer til at betyde for systemet. Koster ca. 
4000 kr. om året. Opbakning fra bestyrelsen. 
 

7. Status på hvervning 
- Status fra alle – Henning sender Excel-ark til Fie. Fie undersøger, hvem der har meldt sig 
ind siden sidste møde. 

- Henning er i gang med at rykke på dem, han allerede har været i dialog med 
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- Gert mangler at fylde op på dem, han skal  
- Jakob har kontaktet ca. halvdelen af de 15, han skulle kontaktet 
- Niels reklamerer for Rådet og prøver at reklamere for medlemskab under konferencer osv. 
- Jesper kommer med inputs til dem, han kunne kontakte 
- Kim prøver at kontakte Plesner 
- Christian ca. halvdelen af dem, han havde på listen. Ingen tilbagemeldinger. 
- Anja kommer med inputs til dem, hun kunne kontakte.  
- Michael er i gang med de 2 mulige, og prøver at undersøge flere mulige. 
- Anette E-mærket har snakket med dem 2 gange, fået DIFO ind (advokatkontorerne), 

Brancheforeningen (FSR) prøver at kontakte 
- Henrik mangler at fylde op på dem, han skal 
- Tom kontakter Novi 
- Shehzad har snakket med 3, der har takket ja (Accenture, Fort Consult, Csis) 
- Ole har snakket med CERTA Intelligence, KPMG, Price Waterhouse, 
 
Ift. øget hvervning blev det drøftet, hvordan Rådet kan gøre sig mere attraktiv for nye 
medlemmer. En videre diskussion om hvordan Rådet kan være need-to-have overfor 
medlemmerne – dette vil blive diskuteret på næste møde. Evt. sende survey ud til 
medlemmerne for at undersøge, hvad de mangler som medlem. 

 
8. Økonomisk status 

- Orientering fra Rådets kasserer, Michael. 
- Medlemsudstående: DKUUG, DI Digital, FTF, Logpoint, Huawei, Per Mejer 
- Alle bestyrelsesmedlemmer skal registreres som ejere af Rådet 

 
9. Eventuelt 
Svar til studerende om IOT – laves til vejledning til senere brug 


