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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 
 

 
 

Dato: 
1. februar 2021 kl. 14:00-16:00 

  

Sted: 
Teams møde 

 

Tilstede 
• Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen 

• Anette Høyrup, Forbrugerrådet 

• Henrik Larsen, DK Cert  

• Shehzad Ahmad, Nets  

• Ole Kjeldsen, Microsoft 

• Michael Lind Mortensen, Bankdata 

• Jakob I. Pagter, Sepior 

• Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet 

• Christian Wernberg-Tougaard, KPMG 

• Kim B. Larsen, Systematic 

• Jørn Guldberg, IDA 

• Søren Sandfeld Jakobsen, Copenhagen Business School 

• Anne Dorte Bach, ITB, Magenta 

• Anja Møller Pedersen, Institut for menneskerettigheder 

• Morten Rosted Vang, DI Digital  

• Jens Myrup, Aalborg Universitet 

• Tom Engly, Tryg 

• Niels Bertelsen, Prosa 

• Claus Noer Hjorth, Medierådet 

Afbud:  

• Jesper B Hansen, Siscon 
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Referat: 
1. Godkendelse af referat fra strategidagen (vedlagt) 

Referatet blev godkendt 
  

2. Forum for flere informationssikkerhedskompetencer (Christian Wernberg, KPMG)  
Punktet blev flyttet op. KPMG, Rådet for Digital sikkerhed og Cybersercurity Agency har skubbet 
indsatsen ud, og Christian Wernberg (KPMG) interviewes dags dato af Børsen, der laver et tema om 
cyberkompetencer.  Opfordring til at pointerne fra kataloget løftes ind i arbejdsgruppen i regi af 
Cyberrådet om kompetenceudfordringer indenfor cyber og informationssikkerhed.   

 

3. Bestyrelsens input til aktiviteter i året der kommer (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen 
og bestyrelsen)  

• Ungdommens folkemøde (Anna Bay Damholt, RfDS) – det besluttet ikke at gå videre med 
dette punkt, da det blev vurderet, at indsatsen (penge og timer) ikke står mål med, hvad 
man kan forvente at få ud af det.  

• Overflytning af hjemmeside –Jens Myrup (Aalborg Universitet) arbejder på at få 
certifikaterne sat korrekt op. Hjemmesiden forventes at være flyttet over i slutningen af 
denne uge.  

• Kørekort for it-sikkerhed/digital dannelse (Anna Bay Damholt, RfDS). Forbrugerrådet Tænk 
har fået midler til et udvikle et kørekort om it-sikkerhed/digital dannelse/privacy. Det 
målrettes forældre, der skal ruste deres børn i digital dannelse. Planen er, at der indtænkes 
mange interessenter og i første runde børne og ungdomsorganisationerne, i næste runde 
kunne det være RfDS. Dansk ITs platform evt. kan anvendes til dette arbejde. (Ole Kjeldsen 
(Microsoft), Anette Høyrup (Forbrugerrådet Tænk), Claus Hjort (Medierådet)). Gruppen 
afventer næste skridt fra Forbrugerrådet Tænk.  

• Sikkerhedsmåned i oktober 
- Mærkningsordningens lanceres sidst i første kvartal 2021. Der kan tages afsæt i det til at 

sætte fokus på it-sikkerhed i virksomhederne og mulighederne for at efterspørge it-
sikkerhed Morten Rosted Vang (DI Digital).  

• Fokus på B&U og privacy. Få unge involveret i diskussioner med fokus på privacy, hvor unge 
fortæller om, hvad de forstår ved begrebet. DK CERT har gennemført en analyse om 
danskernes informationssikkerhed, hvor data vil kunne trækkes ud til at understøtte 
indsatsen. Et fokus på skolens ansvar for at system understøtte privacy (Jens Myrup 
(Aalborg Universitet), Henrik Larsen (DK CERT) og Claus Hjort (Medierådet). Gruppen 
indkaldes til en kort snak om videre proces.  

• Security by design for virksomheder (Gert Læssøe Mikkelsen (Alexandra Instituttet), Morten 
Rosted Vang (DI Digital).) 

• MitID. Proaktiv kommunikation på effekterne af lanceringen af MitID ultimo Q2, primo Q3. 
Måske i det hele taget sætte fokus på identitet og beskyttelse online (folk har f.eks. været i 
tvivl om SCA kravet, der kom i effekt for nylig). Rådet kan gøre noget i forlængelse af 
Digitaliseringsstyrelsen. Michael Lind (Bankdata) 

• Webinar: Fokus på GDPR : Webinar i uge 11 arrangeret af RfDS. Anette Høyrup 
(Forbrugerrådet Tænk) om forbrugervinklen, Ole Kjeldsen (Microsoft) om 
teknologileverandørerne, oplæg fra Huawei Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen) 
kort resume af om Schrems II og EDPB’s vejledning og ordstyrer for webinaret. 

• Input til National Cyber og Informationssikkerhedsstrategi 
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• Dataetik i årsrapporten. Udarbejdelse af vejledning/webinar evt. i samarbejde med ERST. 
Projekttansvar hos GDPR-arbejdsgruppen. 

• Input til Virksomhedsforum (jf. punkt 4) – denne samles der op på, på næste møde i 
bestyrelsen. 

• Deltagelse i arbejdsgruppemøder i regi af Cybersikkerhedsrådet 
o Arbejdsgruppe om tekniske minimumskrav. Gert Læssøes Mikkelsen, Alexandra 

Instituttet indstilles til denne.  
o Arbejdsgruppe om kompetenceudfordringer på cyber- og 

informationssikkerhedsområdet. Henrik Larsen og Christian Wernberg deltager i 
denne gruppe.  

o Arbejdsgruppe om planlægning af webinarer. Anna Bay Damholt (RfDS) indstilles til 
denne.  

 
4. RfDS input til regeringens nye Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed (Tom Engly, Tryg)  

Tom Engly orienterede om Virksomhedsforums opdrag. Et af de emner der tages fat på er fx 
awareness – hvordan forankres it-sikkerhed hos virksomhederne. Punktet vil komme på 
dagsordenen igen, hvor Virksomhedsforum er kommet længere i deres arbejde. Her vil RfDS få 
mulighed for at drøfte og formulere et input til Forummets arbejde.  
 

5. Offentlig høring af Kommissionens forslag til direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles 
cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS2) – svarfrist 18. marts 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-Revision-of-the-
NIS-Directive  
Flere sektorer omfattes og flere krav stilles til virksomhederne. Det blev besluttet at etablere en 
arbejdsgruppe bestående af Christian Wernberg (KPMG), Michael Lind (Bankdata), Gert Læssøe 
Mikkelsen, Alexandra Instituttet (eller kollega), Henrik Larsen (DK Cert, evt Morten Rosted Vang (DI 
Digital) og Henning Mortensen (Brd. A O). KPMG afklarer, om de kan finde en pennefører til at 
drafte Rådets holdning på vegne af arbejdsgruppen. Det blev besluttet også at høre 
medlemskredsen, om der er medlemmer der ønsker at deltage i arbejdsgruppen.  
 

6. Lovforslag om revisionen af logningsbestemmelserne  
Lovforslaget udskyder igen revisionen. Det blev besluttet at formulere en skærpet kritik af endnu en 
udsættelse. Planen er at fremlægge en skitse til regler her i foråret og starte en proces for. Derfor vil 
det også fremgå af høringssvaret, vi ser frem til at skitsen kommer, og at RfDS meget gerne vil 
deltage i arbejdet. Det blev besluttet at Anja Møller Pedersen (Institut for Menneskerettigheder) 
kommenterer på udkast til høringssvar, hvorefter det fremsendes til ministeriet.  

 
7. Høringssvar epidemiloven 

Idet høringsfrist 24 timer sammenholdt med, at det ikke vurderes at være indgribende, afgiver RfDS 
ikke høringssvar.  
 

8. Kort orientering om aktiviteter 
i. Holdningspapir om digital dannelse (Ole Kjeldsen, Microsoft / Anna Bay Damholt 

RfDS). Holdningspapiret er offentliggjort og webinar afviklet med god drøftelse af 

digital dannelse.  

ii. Vejledning om sikkerhed i IoT produkter i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (Gert 

Læssøe Mikkelsen, Alexandrainstituttet, Anna Bay Damholt, RfDS) er offentliggjort.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-Revision-of-the-NIS-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-Revision-of-the-NIS-Directive
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iii. Cookie-vejledning offentliggøres i samarbejde med Datatilsynet (Henning 
Mortensen, Brødrene A & O Johansen og bestyrelsen) 

iv. Skabelon for Konsekvensanalyse (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen og 
bestyrelsen) 
 

9. Arbejdsgrupperne (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen og bestyrelsen) 
 

a. Nye teknologier (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S). Der skal sættes et nyt 
online møde op, hvor næste skridt i gruppen skal drøftes.  

b. Personoplysninger/ Vejledninger til GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
Møde indkaldt på fredag. Det er i årsberetninger blevet gjort obligatorisk for store 
virksomheder at rapportere på deres dataetik. Gruppen vil drøfte at arbejde på modeller for, 
hvordan dette hænger sammen i praksis. Her kan Dataethics principper og D-mærket inddrages.  
c. Sikker digitalisering af erhvervslivet (Morten Rosted Vang, Dansk Industri). Her indkaldes til 

nyt møde, hvor næste projekt i gruppen drøftes.  
i. Open Banking (Michael Lind Mortensen, Bankdata). Behov for juridisk tyngde for at 

færdiggøre vejledningen, der pt. er på knap 30 sider. PST2 vægtes tungere end 
GDPR, hvilket bl.a. medfører et andet samtykke koncept. Som forbruger kan ens 
samtykke bruges ret bredt. Michael Lind Mortensen (Bankdata) sender en kort 
opsummering af de juridiske problemstillinger til Anette Høyrup (Forbrugerrådet 
Tænk) mhp. juridisk/forbrugerrettet tilbagemelding herfra. 

ii. Leverandørstyring (Shehzad Ahmad, Nets) 
d. Digital Dannelse (Ole Kjeldsen, Microsoft). Et muligt næste skridt kan være it-

sikkerhedskørekortet.  
e. International overvågning (Søren Sandfeld, Brødrene A & O Johansen). Der sendes en 

reminder vedr. status på overblikspapir om overvågning.  
f. Sundhedsdata (Kim Larsen, Systematic). Der udarbejdes vejledninger i forlængelse af den 

tidligere udgivet om ansvarlig brug af sundhedsdata næste gang arbejdsgruppen træder 
sammen.  

 
 

10. Status på hvervning   

• Henning Mortensen: Proactive 

• Morten Rosted Vang – 2021AI, Kammeradvokaten 

• Anette Høyrup:  Ny mærkningsordning er kommet med, Industriens Fond: her følger 
Anette op.  

• Jesper B. Hansen: PwC (E&Y, BDO), FH. Var ikke tilstede da punktet kom op 

• Michael Lind Mortensen: SDC 

• Jens Myrup: DTU, ITU, EAAA – Jens rækker ud 

• Gert Læssøe: KEA, Gert rækker ud 

• Anne Dorte Bach: Dansk DPO forening her er rakt ud, men ikke fået svar 

• Henrik Larsen: DIGST, Udlændingen og Integrationsstyrelsen, Telia. Henrik rækker ud 

• Claus Hjorth: DR, TV2, Dansk Bibliotekscenter. Var ikke tilstede da punktet kom op 

• Kim Larsen: Sundhedsdatastyrelsen (??) 

• Jacob Pagter: Concordium, Penneo 

• Niels Christian Juul: Cyberhub  

• Tom Engly: Sender ud i IT-sikkerhedschef kredsen, Norlys. Norlys forventes at melde sig 
ind.  
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Det blev foreslået at lave en betalingsmodel, hvor mindre virksomheder kunne blive medlem for en 
mindre pris.  
 

11. Eventuelt  
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