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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 
 

  

Dato: 
Mandag den 11. oktober 2021 kl. 12:00-15:00. 

  

Sted: 
CPH ACM15 (A) 2.1.025 Møderum m. videokonference, Aalborg Universitet, København, A. C. Meyers 
Vænge 15, 2450 København  
 

Tilstede:  
o Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen 
o Anette Høyrup, Forbrugerrådet  
o Jens Myrup Pedersen, Aalborg Universitet  
o Claus Noer Hjort, Medierådet  
o Ole Kjeldsen, Microsoft  
o Ayo Næsborg-Andersen, Syddansk Universitet   
o Jørn Guldberg, Danske Bank  
o Niels Bertelsen, PROSA  
o Morten Rosted Vang, DI  
o Henrik Larsen, DKCERT 
o Jakob I. Pagter, Sepior (TEAMS)  

 
o Gæst -  Sarah Sofie Thiele, Konsulent hos Medierådet  

 

Afbud:  
o Kim B. Larsen, Systematic  
o Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet  
o Anne Dorte Bach, Magenta ApS 
o Jesper B. Hansen, Siscon  
o Anja Møller Pedersen, Insitut for menneskerettigheder  
o Shehzad Ahamad, Nets Danmark A/S 
o Tom Engly, Tryg Forsikring  
o Christian Wernberg-Tougaard, Fujitsu  
o Søren Sandfeld Jakobsen, Juridisk Institut på CBS 
o Michael Lind Mortensen, Bankdata  

  

Referat: 
1. Velkommen v/ Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen + godkendelse af referat  

Claus tilføjes på liste over tilstedeværende – Referat godkendes herefter.  
 

2. Kommunikation v/ Jens Myrup (Podcasts)  
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o Formål: Gennem udarbejdelse af podcasts skal Rådet tilvejebringe viden til professionelle 
brugere, indgå i samfundsdebat (nå ud til borgere), nå bredere ud og oplyse den interesserede 
borger (professionelle og interesserede borgere).  

o Rådets rolle: Rådet skal tilkendegive meninger omkring de forskellige emner, der skal hjælpe til 
at belyse, hvorfor det er vigtigt at have holdninger til. Hvorfor mener vi det? Evt. fortælle 
omkring hvordan man bør gøre.  

o Mål: De forskellige podcasts skal relatere til de koncepter, Rådet arbejder med og sigter at 
skabe mere trafik på hjemmeside, ved at dirigere videre til baggrundsinformation 
(holdningspapirer og vejledninger) på hjemmesiden.  

o Udformning: Podcast skal være one-take (ikke redigeret). Værter for podcasts skal præsenteres, 
hermed navn og hvilken baggrund man har ifm. emnet. Rådet vedholder samme rammesætning 
for de forskellige podcasts: Hvorfor mener vi det? Evt. hvad man kan gøre/gode råd + 
Præsententation af tematikken (hvad betyder det for dig som borger/virksomhed osv.)  Alle 
podcasts starter med kort fængende intro (Formand og næstformand), der præsenterer Rådet 
og det nye podcast koncept – Vi inviterer samtidig lyttere til at give feedback og relevante 
emner. I notefelt til det enkelte podcast angives målgruppe og link til baggrundsinformation på 
Rådets hjemmeside.  

o Næste skridt: Få udarbejdet en intro/præsentation af podcasts + template for disposition af de 
enkelte podcasts (samme rammesætning).  

o EMNER: Bestyrelsen fremsatte 9 mulige emner:  
o Governance og risiko til DPO og CISO (V/ Henning Mortensen) 
o Ti gode råd til IT-sikkerhed (Anette Høyrup & evt. Shehzad Ahmad) 
o Digital Dannelse (V/ Ole Kjeldsen & Claus N. Hjort) 
o Passwords, Fishing og Ransomware (V/ Henning Mortensen & Henrik Larsen) 
o Logning (V/ evt. Prosa & Rigspolitiet/ Søren S. Jakobsen) 
o Brug af AI(V/ Ayo Næsborg-Andersen og Anne Dorte Bach) 
o Hjælp til borgere; Hvad skal i gøre, når man bliver svindlet på nettet (Ole Kjeldsen 

rækker ud til LCIK) 
o Hvorfor er privacy vigtigt? (V/ Henning Mortensen) 

 
 

3. Status på arbejdet i arbejdsgrupperne 
 
Sundhedsdata (Kim B Larsen, Systematic): V/Ole Kjeldsen Ingen ny aktivitet siden sidste møde.  
 
International overvågning (Søren Sandfeld Jakobsen, Gorrissen og Federspiel): V/Henning 
Mortensen: Arbejdsgruppen har afholdt møde. Drøftelser om logningsbekendtgørelsen er 
implementeret i nyt udkast til høringssvar.  
 
Nye teknologier (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S): Mangler repræsentant 
 
Personoplysninger og GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen): I 
underarbejdsgruppen arbejdes der med dataetiske redegørelse, der snart er endelig. Vejledning 
sendes snarest til godkendelse hos bestyrelsen 
 
Brug af AI v/ Anne Dorte Bach og Ayo Næsborg- Andersen (SDU): Indledende stadie, aftalt at 
udarbejde en kronik: Hvad er AI for en størrelse. + en evt. vejledning.  
 



    Oktober 2021  

 

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  

 

Sikker digitalisering af erhvervslivet (Morten Rosted Vang, Dansk Industri): Ingen ny aktivitet  
 
Digital dannelse (Ole Kjeldsen, Microsoft): Fokus på PC-kørekort.  
 
Medlemsrekruttering (V/ Ole Kjeldsen, Microsoft): Nedsættelse af en arbejdsgruppe til 
medlemsrekruttering, som skal finde min. 15 medlemmer. Rekrutteringsskabeloner mangler 
struktur; Ole Kjeldsen og Morten R. Vang vil skabe større struktur over rekrutteringen. Oplæg 
kommer til næste bestyrelsesmøde (V/ Ole Kjeldsen).  

 
Rammer for arbejdsgrupperne v/ Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen: Forventninger og 
ønsker til arbejdsgrupper (vedtaget på strategidag) skal ekspliciteres af dem, der påtager sig 
formandsposterne.  

 
 

4. Etik og mærkning på børne – ungeområdet v/ Claus Noer Hjorth DFI    
 
Medierådets opgave fra Kulturministeriet (Digital dannelse, etik og mærkning på børn – 
ungeområdet) blev præsenteret for Rådet, herunder omfang og udfordringer. Ophæng er 
Rapporterne Tech-giganter1 og Sociale mediers ansvar2. Medierådet skal undersøge digital 
beskyttelse og ansvarlighed i dansk kontekst, når man kigger på børn- og unge området; risici 
skal udpeges, centrale beskyttelsestemaer skal defineres ift. risici, og de skal have fat i 
brugssituationen, som tingene opstår i.  

 
Input fra bestyrelse:  

▪ Privatytringer og/eller i et kommercielt øjenmed + Overvej skelnen mellem nationale og 
internationale tjenester.  

▪ D-mærket kan med fordel inddrages ift. til en mærkningsordning pga. det store 
certificeringssystem, hvor der kan tilføjes et børnekriterie (evt. EU-mærke, der i højere 
grad kan sikre Tech giganter). Det anbefales at skille etik og mærkning ad, for at skabe 
en tydeligere forventningsafstemning ifm. mediemiljøet for børn og unge. Det ses 
essentielt at finde grænsen for, hvad der er muligt at mærke; hårde vs. bløde kriterier 
og mærkningerne skal være klare omkring, hvad/hvem der bliver mærket (fx 
influencere vs platform).  

▪ Rådet tilbyder assistance til projektet, såfremt behovet skulle være der.  
 

 
5. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester (logning) (Link til lovforslag 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65543)) – Oplæg V/ Henning Mortensen 
 

• Rådet noterer, at der er kommet en ekstra straf for personbestemte målrettede logning, hvor 
logningsdata gemmes i længere tid) og geografisk logning; Rådet ønsker at der skal redegøres 
for den geografiske logning. 

• Lovforslaget ser endeligt bedre ud end det tidligere gjorde, men det skal afklares meget klart og 
tydeligt, hvor stor en forskel der egentlig er i logningen.  

 
1 https://kum.dk/fileadmin/user_upload/Hvidbog_techgiganter.pdf  
2 https://em.dk/media/14229/udspil-om-sociale-medier.pdf  

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65543
https://kum.dk/fileadmin/user_upload/Hvidbog_techgiganter.pdf
https://em.dk/media/14229/udspil-om-sociale-medier.pdf
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• Input til høringssvar: Indsigt i, hvor meget logning har hjulpet ift. til kriminaliteten. EU-
domstolen inddrages i diskussionen – overholdes lovgivningen?  

• Inddrag tematik omkring misbrug i logningsager / misbrug af data; Inddrag princip omkring 
hvorfor det er vigtigt for danske borgere.  

• Tekstnære bemærkninger fra bestyrelsen opfordres til bidragelse af det endelige høringssvar.  
 
 

6. Arrangementer i den europæiske sikkerhedsmåned  
 
Kåring af årets CISO 5. oktober CISO v/Jens Myrup (Aalborg Universitet): Vellykket arrangement, 
hvor Årets CISO blev kåret og efterfølgende interviewet.  
Webinar om ansvarlig dataanvendelse 29. oktober Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen): 
Rådet afholder eget arrangement omkring kvantitativ analyse d. 29.10.  

 
7. Drøftelse af input til Forsvarsministeriet om styrkelse af CFCS’ uddannelses- og 

rådgivningsaktiviteter v/ Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen)  
o Der bliver arbejdet videre med to initiativer; trusselsvurderinger samt hvordan vi får flere 

unge mennesker til at søge ind på uddannelser.  
o Anna Damholt har været i dialog med Dansk Erhverv, der kommer senere et udspil.  
o Bestyrelsen opfordres til at komme med yderligere input, der sendes til Center for Dansk 

Cybersikkerhed.  
 

8. Status på projekt om ansvarlig dataanvendelse som konkurrenceparameter v/ Morten Rosted 
Vang (DI). 
 
Status på analyse i forbindelse med projektet; Analysen skal ses i forlængelse af 
erhvervsstyrelsens analyse. Der holdes ugentlige statusmøder. Analysen havde som mål at 
inddrage min. 7000 deltagere - målet er nået. Den kvantitative del går forud for en kvalitativ 
analyse. Road shows rundt i Danmark afholdes i forbindelse hertil, hvor analyseresultater 
præsenteres. Formål med projektet: Kendskab, men også praktisk hjælp til at arbejde med 
dataetisk forretningsudvikling ude i virksomhederne.  
 

o Input:  der skal laves en regressionsanalyse, for at bekræfte årsagssammenhænge.  
 

9. Evt.  
Næste møde afholdes den 19. november hos DI og efterfølges af julefrokost ligeledes hos DI. 
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