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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 
 

 
 

Dato: 
Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 15:00-16:00.  

  

Sted: 
Skype-call 
 
 
 
 
 
 

Fremmødte 

bestyrelsesmedlemmer: 
• Ole Kjeldsen  

• Shehzad Ahmad  

• Anette Høyrup  

• Jørn Guldberg  

• Tom Engly  

• Henning Mortensen 

• Niels Bertelsen 

• Jesper B. Hansen  

• Gert Læssøe Mikkelsen  

• Jakob Illeborg Pagter  

• Henrik Larsen 

• Niels Christian Juul  

 

Agenda 
Godkendelse af referat 
Rådets bestyrelse godkender i enstemmighed referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts. 

Status på arbejdsgrupper 

• Dataetiske principper (Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk) 

De dataetiske principper blev udgivet i april måned. Ole Kjeldsen og Henning Mortensen melder sig til 

arbejdet omkring videre konkretiseringer og operationalisering af principperne. Laurits udsender invitation 

til de tre medlemmer af Rådet, der har udvist interesse for arbejdsgruppen og de tre medlemmer af 

bestyrelsen til afholdelse senest den 27. august. Desuden efterudsendes de dataetiske principper til alle 

nyvalgte folketingspolitikere.   

 

• Internet of Things (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S) 

Gert vil sætte gang i processen omkring arbejdsgruppen nu. Anette Høyrup tilmelder sig arbejdsgruppen.   

 

• Open Banking (Michael Lind Mortensen, Bankdata) 

Michael er ikke en del af fremmødet og kan derfor ikke afgive status på arbejdsgruppen.  
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• Vejledninger til GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 

Vejledningen er udfærdiget og udgives snarest (Opdatering: vejledningen findes nu på Rådets hjemmeside). 

Arbejdsgruppen afholder næste møde i slutningen af juli. 

 

• Skabeloner til SMV (Niels Christian Juul, Roskilde Universitet) 

Intet at berette. Arbejdsgruppen indkaldes til møde efter sommerferien. 

 

• Privacy teknologier (Jakob I. Pagter, Sepior) 

Jakob er i gang med at udfærdige et skriv til den nyligt nedsatte arbejdsgruppe og fremskynder processen i 

løbet af juni måned.  

Hvervning og nye medlemmer 
Henning orienterede om status på hvervning og nye medlemmer. Rådet har hvervet en række nye 
medlemmer, herunder Plesner, Bech-Bruun, Dansk IT og Bruun & Hjejle. Forsikring og Pension har 
tilkendegivet indmeldelse. Atea har forsikret, at de snarest betaler udestående. KLID har endnu engang ikke 
betalt og de betragtes derfor som udmeldte af Rådet.  
 
Der fastsættes ny strategi for Rådet ved strategimøde i august måned. En væsentlig del af strategien vil 
være optaget af hvervning af nye medlemmer.  
 
Ole Kjeldsen tilføjer, at PWC genovervejer om de skal indmeldes i Rådet.  

 

Praktiske forhold vedr. generalforsamlingen 
Henning orienterede. Rikke Zeeberg har accepteret invitationen til at indlede generalforsamlingen og 
agendaen for mødet er fremsendt til Rådets medlemmer i god tid. Bestyrelsen indstiller Michael til dirigent, 
Laurits til referent og Deloitte som revisor. 

 

Rådets personalesituation 
Henning gav en kort status. Rådet har ansat en ny medarbejder med start den 5. august. Medarbejderen får 
betalt mobiltelefon og en computer.  
 

Eventuelt  
Ved bestyrelsesmøde den 29. marts var fremmødet ikke tilstrækkeligt til at godkende referat af 

bestyrelsesmøde den 25. februar. Bestyrelsen godkender ved denne lejlighed referat af bestyrelsesmøde 

den 25. februar.  

CERTA har i samarbejde med Industriens Fond udviklet lærings-app’en SikkerKollega. Rådet for Digital 

Sikkerhed giver hermed sin opbakning til initiativet.  

For interesserede er DKCERT’S trendrapport udgivet og kan tilgås på www.cert.dk  

Bestyrelsens næste møde bliver i form af strategimøde onsdag den 14. august kl. 10-16 hos Ole i Microsoft, 

Lyngby.  

 

 

http://www.cert.dk/

