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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 
 

 
 

Dato: 
02. marts kl. 15:30-17:30  

  

Sted: 
Systematic, Landgreven 3, 1301 København 
 

 Agenda: 
1. Velkommen og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 03. februar 2020  

(Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) se bilag 1. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 

2. Orientering om netop afholdte møde i Cybersikkerhedsrådet – herunder indspil til regeringens nye 
Nationale Cyber og informationssikkerhedsstrategi 
(Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
Tre bestyrelsesmedlemmer havde deltaget i møde i Cyberrådet. I forhold til proces er det tanken, at 
input fra dagen vil udmunde i et første udkast til strategien, der præsenteres på en konference i juni 
måned, hvor andre aktører har mulighed for at give input. Her skal også være en række analyser 
færdige til præsentation som grundlag for indhold i strategien. 

 
Cyberrådet var blevet bedt om at komme med input og ønsker til strategiarbejdet, og Henning 
Mortensen (Brødrene A & O Johansen) havde på rådets vegne anførte ønske om en 
kommunikationsindsats rettet mod borgere og virksomheder, bestående af en tour rundt i 25-30 
største byer, hvor eksisterende tools, gode råd og vejledninger blev præsenteret.   
  
Ligeledes havde flere fra Cyberrådet peget på behovet for, at kommuner og regioner også medtages 
i den kommende strategi. Det kommunale selvstyre gør dog, at der er en regning der skal betales, 
hvis der stilles sikkerhedsmæssige krav til kommunerne, hvorfor der i givet fald vil være behov for 
der med krav følger penge med. Kommuner og regioner forventes ikke at komme med i denne 
cyberstrategi.  
 

3. Kort orientering om Datatilsynets ny vejledning behandling af personoplysninger om 
hjemmesidebesøgende samt mulighed for udarbejdelse af ny cookievejledning 
(Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
 
Bestyrelsen blev orienteret om, at Datarådet har truffet beslutning om, hvordan man lovligt kan 
anvendes cookies med samtykke. ERST har opdateret deres vejledning og nu har Datatilsynet 
tilsvarende offentliggjort en vejledning. Ideelt set var der alene én vejledning.  
 
Det blev bemærket, at det kan overvejes, at man bør samle håndhævelse af vejledninger et sted og 
ikke både hos Datatilsyn og ERST 
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4. Brug af linked in, status på politiske temaer og præsentation af RfDS hjemmeside  

(Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen og Anna Bay Damholt, RfDS) 
 
Bestyrelsen havde inden mødet modtaget oplæg til de politiske temaer. Der var få bemærkninger til 
disse, bl.a. at privatlivets fred rettes til privatliv. Teksterne rundsendes endnu engang til eventuelle 
bemærkninger og lægges på hjemmesiden fredag den 6. marts.  
 
Bestyrelsen blev orienteret om, hvordan de kan bidrage til at udbrede budskabet om RfDS og 
løbende produkter herfra ved brug af linked in, ved at: 

- like, dele og kommentere opslag på Rådets linked in profil.  
- sende korte tekst stykker til Anna Bay Damholt, mhp. publisering på Rådets linked in profil. 

Når der sendes indhold til linked in, bedes bestyrelsen i det omfang det er muligt medsende 
foto, link til hvor artikel, hvor de er citeret/link til fx de gode råd på Rådets hjemmeside. 
Billeder, links og ny tekst er med til at bidrage til reach på linked in og dermed også til at 
Rådets budskaber kommer bredere ud.  

 
Det blev besluttet at nedlægge rådets facebook profil. Kim Larsen (Systematic) vil tage kontakt til 
Rasmus Theede (tidligere formand) mhp. at få kodeord til Rådets twitter således at 
sekretariatschefen kan tage denne i brug.  
Det blev foreslået, at der på et medlemsmøde i tilknytning til generalforsamlingen i juni inviteres en 
kommunikationsekspert, der kan give en kort introduktion til brug af linked in.  
 

5. EU direktiv om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) – og andre reguleringsinitiativer på 
det digitale område  
(Claus Noer Hjorth, DFI)  
Medierådet aldersvurderer film (7, 11, 15 år). Det nye der følger med direktivet er, at tv-stationer 
og on demand tjenester fx You See også er omfattet af krav om at skulle aldersvurdere deres 
indhold. (Netflix er fx ikke underlagt dansk lovgivning, da det følger af oprindelseslandsdirektivet).  
Bestyrelsen drøftede, hvornår og hvordan, man kan redigere indhold på fx sociale mediers 
platforme som fx redigering af Fie Laursens reklamer for brystoperationer i Tyrkiet. Det blev 
påpeget, at reklamerne skal sidestilles med at man fx reklamerer for det samme på en bus.  
 
Det blev drøftet, hvordan og om man kan regulere sig ud af at folk deler ulovligt, stødende, 
amoralsk indhold. Det blev bemærket, at hvis der skal redigeres/reguleres skal det være i tilfælde, 
hvor indholdet vurderes, at være skadeligt for den unge, og ikke fordi vi synes det er amoralsk.  
 
Det blev drøftet, hvorvidt og hvordan Rådet skal bidrage til udvikling af et kodeks for, hvad 
samfundsansvaret er for disse tjenester.  
 
Det blev besluttet, at når der er sammenhæng med overvågning og digital dannelse skal Rådet 
mene noget. Alene af den årsag, at der er en stor del af internetbrugerne, der er børn. Det blev 
diskuteret, hvorvidt Rådet kan have holdninger og komme med løsningsforslag.? Fx med brug af 
teknologi der kan understøtte dette, eksempelvis brug af kunstig intelligens med løbende 
moderering og træning af den kunstige intelligens, i forhold til når indhold skal fjernes. Der er dog 
behov for at være varsom med brug af AI til dette.  
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Det blev besluttet at gå videre med et kronikindlæg med Medierådets og RfDS formænd, der bl.a. 
skal indeholde bullits med de centrale budskaber.  Claus Noer Hjort laver udkast til kronik og drøfter 
dette med sin formand mhp. at tage stilling til om den kan udgives sammen med Rådet. 
Kronikken rundsendes til bestyrelsen inden offentliggørelse.  

 
6. Lederne af arbejdsgrupperne giver kort status på arbejdsgruppernes arbejde  

(Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
 
- Dataetiske principper (Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk) 

Der var en drøftelse af, om man kan gå i pressen med de cases der udarbejdes i forlængelse af 
de dataetiske principper. Det er i disse tilfælde vigtigt at synliggøre, at Rådet ikke blåstempler 
den enkelte virksomhed, men at nævne at virksomheden har selvudfyldt principperne. Der 
udarbejdes en disclaimer, der lægges ved principperne.  

- Internet of Things (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S) 
Det har været drøftet i arbejdsgruppen, hvorvidt der både være et politisk notat og gode råd til 
virksomheder/borgere i forbindelse med brug af IoT. Gert Læssøe (Alexandra Instituttet) 
justerer vejledningen til og rundsender i næste uge. 
Det blev nævnt, at ERST netop har offentliggjort en vejledning kunstig intelligens.  

- Open Banking (Michael Lind Mortensen, Bankdata) 
Ingen opdatering da formanden for gruppen ikke var tilstede 

- Vejledninger til GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
- Vejledning om øvre og nedre grænser for foranstaltninger er stadig til bemærkninger i 

Datatilsynet og vejledning om indberetning af kriminelle forhold og behandling af der til 
knyttede personoplysninger er stadig til høring hos Rigspolitiet.  
Morten Eg (DK Cert) kommer med udkast til arbejdsgruppen om DPO’ens rolle.  

- Skabeloner til SMV (Niels Christian Juul, Roskilde Universitet) 
Ingen opdatering da formanden for gruppen ikke var tilstede 

- Privacy teknologier (Jakob I. Pagter, Sepior) 
Ingen opdatering da formanden for gruppen ikke var tilstede 

- Sundhedsdata (Kim B Larsen, Systematic) 
Sundhedsstyrelsen kommer og taler for arbejdsgruppen på næste møde og kan evt inviteres til 
at holde oplæg for hele bestyrelsen. Arbejdsgruppen mødes medio marts og drøfter udkast til 
vejledning/holdningspapir. 

- Leverandørstyring AG (Shehzad Ahmad, Nets) 
Shehzad kommer med et opdateret holdningspapir 

- Digitale kompetencer og kompetenceløft af danskerne (Ole Kjeldsen, Microsoft)  
Ingen opdatering da formanden for gruppen ikke var tilstede 

 
7. Hvervning og fastholdelse (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 

Ole Kjeldsen (Microsoft) og Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen) har dialog med 
Kromann Reumert og PWC om at blive medlemmer 
Anette tager fat i Dansk Magisterforening og Anna Damholt sender tidligere mailkorrespondance 
med foreningen.  
Shehzad Ahmad (Nets) er i dialog med JN Data og E-nettet 
Anna Damholt sender mail til Morten Rosted Vang med hvervemail. 

 
8. Eventuelt  

Næste møde skubbes til senere samme dag – fra 15-17 og holdes hos Systematic. 


