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Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed 
 

  

Dato:  
Onsdag den 9. marts 2022 kl. 09:00-10:30 

  

Sted: 
Forbrugerrådet Tænk, Ryesgade 3 
 

Fremmødte  

Bestyrelsesmedlemmer: 

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

• Anette Høyrup, Forbrugerrådet (næstformand) 

• Ole Kjeldsen, Microsoft 

• Michael Lind Mortensen, Bankdata 

• Jakob I. Pagter, Sepior 

• Niels Bertelsen, Prosa 

• Claus Noer Hjorth, Medierådet 

• Jens Myrup, Aalborg Universitet 

• Anne Dorte Bach, ITB 

• Ayo Næsborg- Andersen, Syddansk Universitet 

• Kim B. Larsen, Systematic 

Eksterne oplægsholdere:  

• Eskil Sørensen, Cybercue 

• Birgitte Koefoed Olsen, Carve 

Sekretariat 

• Anna Bay Damholt, RfDS 

Ikke tilstede:  

• Jørn Guldberg, IDA 

• Jesper B Hansen, Siscon 

• Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet 

• Christian Wernberg-Tougaard, Deloitte 

• Morten Rosted Vang, DI Digital 

• Tom Engly, Tryg 

• Henrik Larsen, DK Cert  
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• Shehzad Ahmad, Nets  

• Søren Sandfeld Jakobsen, Copenhagen Business School 

• Anja Møller Pedersen, Institut for menneskerettigheder 

Referat 
 

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

2. Forslag til nye aktiviteter v Birgitte Koefoed Olsen, Carve.  
Bestyrelsen blev præsenteret for Carves evaluering af værktøjer indenfor området og anbefalinger 

til nye værktøjer/vejledninger med afsæt i gennemgang af eksisterende. Bestyrelsen drøftede kort 

evt tiltag der kunne iværksættes i forlængelse.  

• Tjekliste/kontrol /årshjul til dokumentation fx af GDPR compliance  

o Kontrolmekanisme  

o Klageadgang, adgang til at komme i dialog 

• Skabelon til kombineret dataetisk og persondatapolitik 

o Intern persondatapolitik – værktøj (A 24)  

o Ekstern persondatapolitik (A 13 og 14) 

o Dataetisk politik 

• Vejledning i designprocesser (privacy, security, ethics) med inspiration i det arbejde omkring 

designstrategier det norske Datatilsyn har udarbejdet, hvor der gives gode til hvilke 

designmæssige forhold man skal adressere på hvert trin i udviklingsprocessen.  

• Værktøj/vejledning der kan hjælpe virksomhederne med afklaring af det 

virksomhedsspecifikke risikobillede: Er en risiko relevant for mine registrerede, og hvad er 

sandsynligheden for, at den rammer min virksomhed samt konsekvensen, når det sker.  

• Værktøj til afklaring af Tredjelandsoverførsler baseret på sekstrindvejledningen i EDPB’s 

Recommendation 01/2020 

 

3. Status på Cybercue – og kobling til den nationale strategi for cyber og informationssikkerhed 

• Cybercue-app er en indgang til cybersikkerhed, hvor man som virksomhed skal registrere sin 

virksomhed og grej 

• Man får et billede af, hvor man placerer sig i forhold til sammenlignelige virksomheder og 

en melding på, om man er rød, gul, grøn i forhold til sårbarheder. Er man angrebet får man 

en række anbefalinger som fx opdater password, kontakt forsikring og politi.  

• Det blev bemærket, at der er behov for konkrete råd, når der rapporteres om trusler. Det er 

vigtigt, at registreringen er præcis på versionsnummer, så man modtager de rigtige 

anbefalinger. Endelig bør man være opmærksom på, at Cybercues data vil være en 

honeypot for hackere 

 
4. Medlemsrekruttering – Morten Rosted Vang (DI) og Ole Kjeldsen (Microsoft) 
Bestyrelsen blev præsenteret for indsatsen og havde mulighed for at kommentere på materialet. 
Der var ikke nogen bemærkninger, så indsatsen kører videre.  
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- Det blev nævnt, at Atea ønsker at blive medlem – det er der opbakning til i bestyrelsen, så 
optagelsesprocessen kan gå i gang.  
 

5. Status arbejdsgrupper – se vedhæftede PPT Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen 
- Punktet blev skubbet til næste gang, da der ikke var indkommet oplæg fra 

arbejdsgruppeformænd med kort status for deres gruppe. Arbejdsgruppeformændene bedes 
melde tilbage til Anna. 

 
6. RFDS og DE indspil til at ”styrke CFCS’s uddannelses og rådgivningsaktiviteter” v/ Anna Bay 

Damholt RfDS 
a. Tiltrækning af kompetencer indenfor cyber- og informationssikkerhed – etablering af et 

ambassadørkorps 
Hertil blev det bemærket, at det var vigtigt at samtænke med eksisterende aktiviteter fx 
Cybermissionen. Det blev ligeledes bemærket at mange unge ønsker at blive peget i 
retning af et netværk, de kan deltage i, også inden de søger Det vil der også fortsat være 
fokus på. Rådets rolle vil forventeligt være at bidrage til et ambassadørnetværk.  

b. Udvikling af mere konkret og handlingsorienteret viden om trusler i flere dele af 
erhvervslivet 

-   Det blev bemærket, at der her kan være et overlap til Cybercue 
 

7. 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, 
der ligeledes har modtaget en rykkerskrivelse i lyset af udviklingen af risici efter Ruslands 
invasion af Ukraine. 
 

 
8. Status på 7 Roadshows - Dataanvendelse som konkurrenceparameter v/ Anna Bay Damholt 

RfDS 
Bestyrelsen blev orienteret om, at Roadshow er skudt godt i gang. Første to stop er velafviklede i 
hhv. Odense og Vordingborg. Herefter går turen til Esbjerg, Kolding, Aalborg og Aarhus. Det afsluttet 
i DI 29. marts.  

 
9. Evt. 

 
 

• RfDS har afsendt høringssvar om logningsbekendtgørelsen 
 

• Alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og er blevet hørt, genopstiller til bestyrelsen. 
Der udestår samtale med eet bestyrelsesmedlem. 

 

• Cloudvejledning fra Datatilsynet publiceres idag 
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