16. november 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed

Dato:
Fredag den 19. november 2021 kl. 15:00-17:30. Julefrokost fra kl. 18:00

Sted:
Dansk Industri, Rådhuspladsen

Agenda:
1. Velkommen v/ Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen

2. Gennemgang af arbejdet i arbejdsgrupperne – skal alle fortsætte?
a. Sundhedsdata (Kim B Larsen, Systematic)
Ikke noget nyt
b. International overvågning (Søren Sandfeld Jakobsen, Gorrissen og Federspiel)
Logningshøringssvar udformet
c. Nye teknologier (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S)
Ikke noget nyt
d. Personoplysninger og GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen)
Dataetisk redegørelse offentliggjort. Pixie-vejledning underudarbejdelse i samarbejde
med Erhvervsstyrelsen
e. Brug af AI v/ Anne Dorte Bach og Ayo Næsborg- Andersen (SDU)
En kronik er på vej om kunstig intelligens og indspil i Dansk IGF
f. Sikker digitalisering af erhvervslivet (Morten Rosted Vang, Dansk Industri)
Ikke noget nyt
g. Digital dannelse (Ole Kjeldsen, Microsoft)
Ikke noget nyt
h. Medlemsrekruttering (Ole Kjeldsen, Microsoft)
Forslag om 2 kampagneperioder per år, hvor der nedsættes arbejdsgrupper i
bestyrelsen, der skal sikre fokuseret rekruttering. Rekrutteringsmateriale skal
gennemses og aktualiseres fx af Rådets student – gerne med fokus på det aktuelle
arbejde i Rådet lige nu. Regneark med virksomheder man gerne vil tage kontakt til skal
opdateres, så man får historikken på plads. Tekst til et Linked In post.
Linked In er Rådets primære kommunikationskanal. På Rådets hjemmeside: Læs her om,
hvordan du bliver medlem – linket virker ikke.
Det skal drøftes, hvem i virksomheden det er, man skal henvende sig til – er det
sikkerhedschefen, public affairs, CSR. Tekst til et Linked In post.
-

Der indkaldes til et møde i gruppen med fokus på rekruttering i Jylland. Deltagere
er: Anette Høyrup (Forbrugerrådet), Kim Larsen (Systematic), Ole Kjeldsen
(Microsogt), Gert Læssøe (Alexandra), Jakob Pagter (Sepior).
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Der pågik en drøftelse af arbejdsgrupperne og deres videre liv. Flere medlemmer har
dedikeret sig til arbejdsgrupperne, hvorfor dette skal tages med i betragtning, når det
overvejes, hvorvidt arbejdsgrupperne skal fortsætte. Der var et forslag om, at man fx på
strategidagen lister en række mulige produkter fra arbejdsgruppen og denne liste
følgende prioriteres af formanden for gruppen. Ligeledes var der et forslag om, at der
fastsættes faste dage for afvikling af møder – på et møde mellem formand for gruppen
og sekretariatet.
-

Henning Mortensen (Brødrene AO) indkalder til et møde hvor Michael Lind
(Bankdata), Morten Rosted (DI) og Anette Høyrup (Forbrugerrådet) og
arbejdsgruppeformændene inviteres.

3. Diverse projekter / Anna Bay Damholt
a. Evaluering af årets CISO 2021 – kåring 2022
- Det blev besluttet, at Rådet vil bidrage til næste års kåring af årets CISO med
jurymedlem(mer), sekretariatsbetjening og indstilling af kandidat.
b. Dataetisk dilemmaspil – nyt initiativ fra Erhvervsstyrelsen.
Det blev bemærket, at det er vigtigt, at dette spil integreres godt med resten af
porteføljen, når det skal med på roadshow til januar.
c. Indstilling af medlem og suppleant som teknisk ekspert i Politiklagerådet
Rådet er blevet bedt om at indstille kandidater og følgende blev valgt:
- Kim Larsen, Systematic, Tom Engly (Tryg) og Michael Lind Mortensen (BankData).
d. Dansk IGF
Rådet bidrager til session om Menneskerettigheder - brug af algoritmer i den offentlige
sektor.
- Der var enighed om at bidrage til Dansk IGF og ligeledes at Ayo Næsborg Andersen
(og Anne Dorte Bach (om krav til leverandøren, når der skal udvikles systemer med
kunstig intelligens til det offentlige)
e. Drøftelse af Schrems II (Henning Mortensen, Bdr. A & O Johansen)
- Bestyrelsen anerkender, at der er en problemstilling og vil gerne rejse problemstillingen
offentligt fx ved formulering af et brev til Datatilsynet og EDPB. Det blev bemærket, at
det er en væsentlig udfordring at mange også sikkerhedschefer har vanskeligt ved at
gennemskue problemstillingen, da den er teknisk svær.
- Det blev besluttet, at Henning Mortensen (Bdr. A & O Johansen) udarbejder et udkast
der rundsendes til bemærkninger.
Bestyrelsen har mulighed for at kommentere på oplæggene.
4. Sikkerheden i MitId v/Charlotte Jacoby (DIGST) og Jens Østergaard, Nets
Præsentation vedhæftet.
Bestyrelsen bedes overveje spørgsmål til oplægsholderne
5. Dataanvendelse som konkurrenceparameter v/ Anna Bay Damholt
a. Præsentation af resultaterne i den kvantitative analyse
Dette punkt blev udskudt
b. Afvikling af Roadshow
Dette punkt blev udskudt
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- Bestyrelsen har mulighed for at kommentere på oplægget samt komme med input til afvikling
af dataetisk roadshow
6. Dataetisk redegørelse v/ Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen
Dette punkt blev udskudt.
7. Evt.
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