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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 
 

  

Dato: 
Mandag den 24. januar 2022 kl. 09:00-10:30 

  

Sted: 
Teams  
 

Fremmødte  

Bestyrelsesmedlemmer: 

• Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen (formand) 

• Tom Engly, Tryg 

• Henrik Larsen, DK Cert  

• Shehzad Ahmad, Nets  

• Ole Kjeldsen, Microsoft 

• Michael Lind Mortensen, Bankdata 

• Jakob I. Pagter, Sepior 

• Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet 

• Niels Bertelsen, Prosa 

• Claus Noer Hjorth, Medierådet 

• Kim B. Larsen, Systematic 

• Niels Christian Juul, Roskilde Universitet 

• Jørn Guldberg, IDA 

• Søren Sandfeld Jakobsen, Copenhagen Business School 

• Anja Møller Pedersen, Institut for menneskerettigheder 

• Jens Myrup, Aalborg Universitet 

• Anne Dorte Bach, ITB 

 

Ikke tilstede:  

• Jesper B Hansen, Siscon 

• Anette Høyrup, Forbrugerrådet (næstformand) 

• Christian Wernberg-Tougaard, Deloitte 

• Morten Rosted Vang, DI Digital 
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 Referat: 
1. Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen bød velkommen 

 
2. Ida Schaar, Erhvervsstyrelsen, præsenterede en række af de virksomhedsrettede intiativer i 

NCIS: Inititaiv om etablering af en incident hotline borgere og virksomheder kan ringe til, når 
uheldet er ude, etablering af en cybersikkerhedsenhed for SMV’er og etablering af en 
varslingstjeneste. Der blev spurgt til samspillet mellem cybersikkerhed og dataetik i strategien. 
Hertil blev svaret, at hovedfokus er på cybersikkerhed, som det ser ud lige nu. Ligeledes blev det 
bemærket, at strategien er rundt formuleret, og der mangler mere konkrete beskrivelser af, 
hvad initiativerne faktisk indeholder. Hertil blev svaret, at rammrene er formet og noget af det 
konkrete skal formuleres fx i samarbejde med virksomhedsforum – altså i offentlige private 
samarbejder.  

 
3. Lov om regulering af sociale medier Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk. Punktet blev kort 

gennemgået af Claus Hjorth, da Anette Høyrup ikke var til stede. Det blev bemærket, at denne 
lovgivning vil vægte tungere end evt. dansk lovgivningsinitiativ. Loven fokuserer på, hvad 
virksomhederne skal gøre. Det udestår, at afklare hvad vi en dansk kontekst vurderer er ulovligt 
indhold. En tredeling af indhold er som følger:  

1. Ulovligt og skadeligt indhold 
2. Indhold i gråzoner  
3. Indholdselementer der er lovlige men vurderes etisk uforsvarlige  

 
4. Brev til EDPB (se bilag) v. Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen 

Brev om regelsammenstødet mellem artikel 32 og Recommendation 01/2020 er sendt til EDPB. 
Bestyrelsen blev orienteret om status og videre proces. Vi forventer svar på vores henvendelse i 
marts. I tilfælde af vi ikke får medhold, vil der være en række sikkerhedsforanstaltninger, der 
ikke kan implementers. Når tilbagemeldingen kommer, drøftes det, hvordan vi går videre med 
sagen.  

 
5. Analyseresultaterne fra ”Dataanvendelse som konkurrenceparameters” blev præsenteret af 

Anna Bay Damholt RfDS. Ligeledes videre proces for afvikling af Roadshow. 
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at deltage i Roadshow.  

  
 

6. Pixie-version af dataetisk redegørelse blev præsenteret af Anna Bay Damholt, RfDS. Der var få 
grafiske bemærkninger til vejledningen, der er sat op som følge af anbefalinger fra Carve. 
 

7. Under evt. blev videre proces ift. Rekruttering drøftet. Ole Kjeldsen og Morten Rosted har 
planlagt et møde 24. februar, hvor gruppen træder sammen og drøfte videre rekrutteringstiltag. 
Ligeledes er arbejdsgruppen, som skal se på ny organisering af arbejdsgrupper m.v. indkaldt til 
den 4. februar.  
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