19. april 2022

Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed

Dato:
Fredag den 23. april 2022 kl. 13:00-15:00

Sted:
Teams

Tilstede:
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
Anne Dorte Bach, ITB
Ayo Næsborg- Andersen, Syddansk Universitet
Christian Wernberg-Tougaard, Deloitte
Morten Rosted Vang, DI Digital
Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet
Tom Engly, Tryg
Henrik Larsen, DK Cert
Kim B. Larsen, Systematic

Ikke tilstede:
• Jens Myrup, Aalborg Universitet
• Jørn Guldberg, IDA
• Jesper B Hansen, Siscon
• 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
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt – med enkelte bemærkninger til referat vedr.
Eskils Sørensens oplæg.
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2. Forslag til nye aktiviteter – afsæt i sidste mødes oplæg ved Carve
Bestyrelsen drøftede oplægget og prioriterede nedenstående aktiviteter, der er relevante at gå
videre med – og hvordan:
1. Der udarbejdet en tjekliste/kontrol /årshjul til dokumentation fx af ISO og GDPR
compliance.
Videre proces: Formand og sekretariatschef laver udkast til projektbeskrivelse og sender til
relevant arbejdsgruppe (sikker digitalisering af erhvervslivet).
2. Værktøj til afklaring af Tredjelandsoverførsler baseret på sekstrindvejledningen i EDPB’s
Recommendation 01/2020.
-Videre proces: Formand og sekretariatschef laver udkast til projektbeskrivelse og sender til
relevant arbejdsgruppe (sikker digitalisering af erhvervslivet).
3. Vejledning i designprocesser (privacy, security, ethics) med inspiration i det arbejde omkring
designstrategier det norske Datatilsyn har udarbejdet,
https://www.datatilsynet.no/en/about-privacy/virksomhetenes-plikter/innebygdpersonvern/data-protection-by-design-and-by-default/, hvor der gives gode råd til hvilke
designmæssige forhold, man skal adressere på hvert trin i udviklingsprocessen.
-Sekretariatet udarbejder projektbeskrivelse og sender til relevant arbejdsgruppe (GDPRarbejdsgruppen).
4. 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.
-Videre proces: Formand og sekretariatschef laver udkast til projektbeskrivelse og sender til
relevant arbejdsgruppe (GDPR-arbejdsgruppen).
3. Status på arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppeformænd havde udarbejdet udkast til kommissorie (PPT), der skal danne afsæt
for gruppens videre arbejde.
-Sekretariatschef og formænd indkalder til et møde i grupperne og drøfter oplæg og videre
proces.
4. Podcast serie – se vedhæftede oplæg.
Bestyrelsen kommenterede på det skriftlige oplæg og gav deres positive tilkendegivelse til at
være podcastdeltagere.
-Udkastet rundsendes efter justeringer som følge af mødet til skriftlige bemærkninger.
5.

Cybersikkerhedspagt – skal Rådet deltage? Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen.
Der var opbakning til, at Rådet deltager i pagten som associeret medlem. Der blev dog rejst en
opmærksomhed på, at der er rigtig mange ekspertpaneler, råd og samarbejder allerede, og at
der er en opmærksomhed på, hvad der kan løftes i eksisterende samarbejder.
- Sekretariatet afventer videre proces fra ERST.

6. Artikel om kunstig intelligens (se vedlagte artikel) – Anne Dorte Bach, Magenta, Ayo NæsborgAndersen, SDU, Anna Damholt, RfDS.
Generel opbakning til publicering af artiklen. Der var enkelte bemærkninger til artiklen, som
indarbejdes. Herunder et forslag om en kronik med fokus på techgiganters brug af kunstig
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

19. april 2022

intelligens og algoritmer. Der var ligeledes et forslag om at kontakte F&P mhp. input til etiske
overvejelser om brug af kunstig intelligens, der pt ikke fremgår af deres kodeks.
I det tilfælde, hvor der efterfølgende formuleres en vejledning henvendt til leverandører, bør
der tages afsæt i D-mærkets kontroller.
-Artiklen justeres til og oversendes til Politiken
7. Generalforsamling – medlemsoplæg og status på bestyrelsen, Henning Mortensen, Brødrene A
& O Johansen.
Bestyrelsen blev orienteret om bestyrelsesmedlemmer på valg samt det planlagte
medlemsoplæg om de nyeste sikkerhedsstandarder ved Anders Linde (Dansk Standard) og
Jesper B. Hansen (Siscon).
8. Webinar om cyberkrig som følge af krigen i Ukraine og anbefalinger til foranstaltninger 16. maj
kl. 15:00 - Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen.
-Bestyrelsen blev orienteret om webinaret og er følgende blevet inviteret.
9. Status på 7 Roadshows - Dataanvendelse som konkurrenceparameter v/ Anna Bay Damholt
RfDS.
- Bestyrelsen blev orienteret om evaluering og afslutning af projektet.
10. Evt.
-

Det blev kort vendt, hvilke bestyrelsesmedlemmer der deltager I folkemødet på
Bornholm og som kan deltage i debatter på vegne af Rådet. Morten Rosted Vang (DI),
Anette Høyrup (næstformand i RfDS) og muligvis Tom Engly (Tryg)

-

Strategidag: Fokus på fastholdelse af medlemmer og kommunikation til borgeren – fx
omkring de største dataetiske dilemmaer
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