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Referat bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 
 

 
 

Dato: 
Torsdag den 14. november 2019 kl. 14:00-16:00.  

 

Sted: 
CBS LAW, Porcelænshaven 18 B, 1., 2000 Frederiksberg  

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: 

• Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen 

• Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk 

• Søren Sandfeld Jakobsen, Ålborg Universitet  

• Ole Kjeldsen, Microsoft 

• Niels Bertelsen, Prosa 

• Morten Rosted Vang, DI 

• Niels Christian Juul, Roskilde Universitet 

• Jørn Guldberg, Danske Bank 

• Michael Lind (Skype), Bank Data  

Referent: Anna Bay Damholt. 

  

Dagsordenspunkt: 
1. Referatet blev godkendt 

 

2. Oplæg om ”Sikkerhed versus overvågning” (Søren Sandfeld Jakobsen, CBS) 
 
Der er mange muligheder i de data, der kommer fra overvågning - fx mere effektivt stop af socialt 
bedrageri, men derfor er det ikke lovligt. Der skal for indgrebet være et klart hjemmelsgrundlag, der 
skal være et legitimt hensyn og indgrebet skal være proportionalt. Det kræver væsentlige 
overvejelser, hvis politikere vedtager nye love, der legitimerer indgreb, der er problematiske ift 
privatlivets fred. Bestyrelsen drøftede, hvilke aktiviteter der skal igangsættes i forbindelse med 
”Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum - 16 initiativer for tryghed og sikkerhed”.   
 

• Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer sender deres væsentligste kommentarer til 
udspillet ” Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum - 16 initiativer for tryghed og 
sikkerhed” til Anna Bay Damholt senest 26. november 2019. Bemærkningerne 
sammenskrives til et holdningspapir, der drøftes på bestyrelsesmøde 18. december. 
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Herefter bedes om foretræde for Folketingets retsudvalg primo januar, hvor holdningerne 
præsenteres.. 

• Der arrangeres et Overvågnings-godmorgenmøde i samarbejde med IDA evt. DI og Prosa fx 
ultimo januar og evt. med input fra Justitia redegørelsen fra 20161 og Cepos redegørelsen 
fra 20132. Censur på fx facebook kan evt. være en del af dagen som overvågning i omvendt 
forstand. Umiddelbart bliver det oprindelige opdrag fra dagsordenspunktet - kinesiske 
virksomheders opkøb ikke en del af dette.  
 

3. Oplæg om sikkerhedsmærkningsordning (Morten Rosted Vang, DI) 
Der blev blandt andet orienteret om, at virksomhederne skal leve op til kriterier i mærket afhængig 
af deres risikoprofil – således smeden ikke skal leve op til de samme krav, som en større it-
virksomhed. De 8 nuværende krav er alene et udgangspunkt og ikke de endelige krav. Det blev 
bemærket, at selvevaluering ikke er tilstrækkelig – der er behov for revision af om virksomhederne 
lever op til mærket.  
 
Bestyrelsen drøftede oplægget, og der blev gjort opmærksom på evt. overlap til EU's cyber security 
act og NIST. Dette er arbejdsgruppen er opmærksom på. Bestyrelsen bemærkede , at det er vigtigt, 
at man lægger sig på et højere niveau end lovgivning. Det blev besluttet, at Rådet ikke formulerer et 
holdningsbrev. 
 

4. Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum - 16 initiativer for tryghed og sikkerhed 

(Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
Punktet blev drøftet under punkt 2. 
Det blev besluttet, at Søren Sandfelt er Rådets pressekontakt på denne dagsorden.  
 

5. Lederne af arbejdsgrupperne giver kort status på arbejdsgruppernes arbejde 
 
- Dataetiske principper (Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk) 

Arbejdsgruppen arbejder stadig på konkretisering af principperne ved eksempler. Det blev 
aftalt, at principperne rundsendes mhp bestyrelsens input og forslag til gode eksempler.  
 

- Internet of Things (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S) 
Der er udarbejdet udkast til krav til virksomheder og gode råd til borgerne. Arbejdsgruppen 
kommenterer og herefter sendes udkastet til bestyrelsen mhp. Bemærkninger.  
 

- Open Banking (Michael Lind Mortensen, Bankdata) 
Der pågår en dialog med forskellige banker mhp. deres medlemskab af arbejdsgruppen og 
dermed af rådet. Når afklaring forelægger, indkaldes til møde i arbejdsgruppen  
 

- Vejledninger til GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 

 
1 http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2016/02/Analyse_Offentlige-myndigheders-adgang-til-privat-ejendom-
uden-retskendelse-udvides-fortsat_29feb16.pdf.  
2 https://cepos.dk/media/2272/2013-
02_notat_offentlige_myndigheder_har_fortsat_vid_adgang_til_at_foretage_tvangsindgreb_i_private_hjem_og_virkso
mheder_feb13.pdf.  

http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2016/02/Analyse_Offentlige-myndigheders-adgang-til-privat-ejendom-uden-retskendelse-udvides-fortsat_29feb16.pdf
http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2016/02/Analyse_Offentlige-myndigheders-adgang-til-privat-ejendom-uden-retskendelse-udvides-fortsat_29feb16.pdf
https://cepos.dk/media/2272/2013-02_notat_offentlige_myndigheder_har_fortsat_vid_adgang_til_at_foretage_tvangsindgreb_i_private_hjem_og_virksomheder_feb13.pdf
https://cepos.dk/media/2272/2013-02_notat_offentlige_myndigheder_har_fortsat_vid_adgang_til_at_foretage_tvangsindgreb_i_private_hjem_og_virksomheder_feb13.pdf
https://cepos.dk/media/2272/2013-02_notat_offentlige_myndigheder_har_fortsat_vid_adgang_til_at_foretage_tvangsindgreb_i_private_hjem_og_virksomheder_feb13.pdf
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Bestyrelsen havde modtaget to bilag om standarddatabehandleraftale – disse sendes 
efterfølgende til Datatilsynet til godkendelse.  
Det blev nævnt, at det ville være nyttigt at bytte om på rækkefølgende således at eksemplerne 
skal indledes med eksempler på, hvor der skal være databehandleraftaler. Herudover kan det 
nævnes, at der er mange situationer, hvor der ikke er behov for databehandleraftaler. Der kan 
linkes til Datatilsynets vejledning om dette.  
Gruppen er i øvrigt ved at sætte flere vejledninger i søen. 
 

- Skabeloner til SMV (Niels Christian Juul, Roskilde Universitet) 
Mail udsendt til medlemmer af arbejdsgruppen. Vurderingen er, at der på Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside er større fokus på simple vejledninger til SMV, om hvilke sikkerhedsmæssige 
overvejelser, man bør gøre sig. Erhvervsstyrelsen er hørt mhp. input.  
 

- Privacy teknologier (Jakob I. Pagter, Sepior) – ingen status blev givet, da ansvarlig ikke var til 
stede 
 

- Sundhedsdata (Kim B Larsen, Systematic)  
Arbejdsgruppen har afholdt første møde. Her blev det besluttet, at fokus indledningsvist skal 
være på udvikling af et holdningspapir omkring de etiske udfordringer med behandling af data, 
herunder også en anbefaling om sikkerhedsmæssige og dataetiske anbefalinger i forbindelse 
med behandling af forskellige typer af data i sundhedssektoren (data med fuld identitet, 
anonymiseret, pseudonomiseret og syntetisk data). DCISsund kommer på næste 
bestyrelsesmøde og fortæller om deres arbejde med dette.  
 

- Leverandørstyring AG (Shehzad Ahmad, Nets). Ingen status blev givet, da ansvarlig ikke var 
tilstede 
 

- Digitale kompetencer og kompetenceløft af danskerne (Ole Kjeldsen, Microsoft)  
Der er stadig kontakt med Dansk IT – der har endnu ikke været møder i arbejdsgruppen. 

 

6. Oplæg om forslag til ændring af hjemmeside (Anna Bay Damholt, RfDS) Se vedlagte 

notat.  
Bestyrelsen var enig i oplægget – enkelte justeringer blev drøftet. Det blev aftalt, at der i januar 
etableres en arbejdsgruppe, der skal gennemgå de borgerrettede gode råd på hjemmesiden. 
Gruppen skal bestå af Ole Kjeldsen, Anette Høyrup og Shehzad Ahmad. Anna Bay Damholt indkalder 
til møde.  
 

7. Pamflet med politiske budskaber udarbejdes i samarbejde med Dansk IT (Henning 

Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
Bestyrelsen gav deres opbakning til tiltaget. Bestyrelsen får udkastet til bemærkninger.  
 

8. Hvervning og fastholdelse (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen/Anna Bay 
Damholt, RfDS) 

a. Hvervestatus 
i. Henning Mortensen har kontaktet Devoteam og Atea og rykker Implement 

ii. Morten Rosted  
iii. Per Meier debiteres  
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iv. Michael Lind i dialog med banker 
v. Niels Jørgen og Jørn Guldberg har ikke umiddelbart aktuelle hverveemner. 

vi. Bestyrelsen bakker op om at PA melder sig ind 
vii. Gert Læssøe er i dialog med DTU (Christian D. Jensen) og ITU (Carsten Schürmann), 

som begge prøver at gå videre med ideen om medlemskab internt hos DTU og ITU.  
b. Synliggørelse af rådets arbejde overfor medlemmerne fx ved udsendelse af mails til 

udvalgte medlemmer ved arbejdsgruppeansvarlig – dette skubbes til næste møde.  
c. Mulige temaer til morgenmøder i samarbejde med IDA  

i.  Overvågning 
ii. Kunstig intelligens  

iii. Brug af data i sundhedssektoren 
iv. Dataetik sammen med dataetisk råd efter sommerferien 
v. Mærkningsordningen 

 
Anna Bay Damholt sender forslag til IDA. Derudover blev det nævnt, at 26.11. har DI 
morgenmøde om AI, Cloud, sikkerhed og digitale platform. 

 

9. Kort oplæg om indslag på P3  
Sundhedsapps sælger private oplysninger til virksomheder (Ole Kjeldsen, Microsoft)  link til de gode 
råd. Der var generel stor ros til Oles arbejde og ganske få bemærkninger til anbefalingerne, der 
justeres på Rådets hjemmeside. 
 

10. Økonomisk status (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 

Der er behov for at sætte yderligere fokus på hvervning for at holde fast i den sunde økonomi der er 
i Rådet. 
 

11. Eventuelt  
Husk at der efter næste bestyrelsesmøde er julefrokost. 

https://www.dr.dk/ligetil/saadan-beskytter-du-dig-bedst-mod-apps-der-indsamler-data

