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Strategidag i Rådet for Digital Sikkerhed 
 

  

Dato:  
Mandag den 22. august 2022 kl. 09:30-13:00.  

 

 Deltog:  

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

• Anette Høyrup, Forbrugerrådet (næstformand) 

• Michael Lind Mortensen, Bankdata 

• Anne Dorte Bach, ITB 

• Christian Wernberg-Tougaard, KPMG 

• Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet 

• Henrik Larsen, DKCERT  

• Shehzad Ahmad, Nets  

• Jens Myrup, Aalborg Universitet 

• Ole Kjeldsen, Microsoft 

• Jesper B Hansen, Siscon 

• Claus Noer Hjorth, Medierådet 

• Emma Thomsen RFDS 

• Anna Bay Damholt RFDS 

 

Afbud fra:  

• Niels Bertelsen, Prosa 

• Ayo Næsborg- Andersen, Syddansk Universitet 

• Tom Engly, Tryg 

• Kim Larsen, Systematic 

• Morten Rosted Vang, DI Digital 

• Jakob I. Pagter, Sepior 

• Peter Falk, IDA IT 

• Anja Møller Pedersen, Institut for menneskerettigheder 

 

 

 Agenda: 
 

1. Velkommen 
 

2. Rådets mission, vision og værdier v/ Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen 
              -Bestyrelsen drøftede rådets mission og blev enige om enkelte justeringer:  
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Tryghed og frihed opnås i en oplyst balance mellem gennem effektiv brug af moderne 
teknologi, behovet for beskyttelse mod it-relaterede trusler og den enkeltes ret til privatliv. 
En oplyst balance kræver gennemsigtighed. Borgerne skal kunne se, hvad deres data bruges 
til, herunder hvilke finansielle, politiske, sundhedsfaglige eller lignende beslutninger der 
bliver truffet på basis af data og hvordan algoritmer evt. behandler data. 

 
Danske virksomheder og myndigheder skal beskytte borgernes data, f.eks. ved som minimum 
at leve op til EU´s databeskyttelsesforordningen. 

 
Dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Danske virksomheder skal ikke påføres unødvendig 
regulering og bureaukrati, som hæmmer innovation og vækst, uden reelt at sikre den 
oprindelig hensigt med loven. 

 
3. Udarbejdelse af arbejdsplan for 2022/2023 v/ Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen 

 
a. Temaer Rådet skal fokusere på i det kommende år. 

Der blev udarbejdet følgende plan for faglige og/eller politiske emner og konkrete 
aktiviteter, som RfDS bør adressere i den kommende periode. I højre kolonne 
fremkommer ansvarlig og deltagere i gruppen. I venstre kolonne fremgår den 
aktivitet/produkt gruppen skal levere. Den ansvarlige har ansvar for formulering af et 
slide om gruppen og dens formål (jf. skabelon) samt indkaldelse til møde i gruppen i 
samarbejde med sekretariatet.  
 

Aktivitet  Ansvarlig 

Dataetisk sparringsgruppe.  
ERST ønsker at udvikle et værktøj til 
formulering af dataetisk politik.  
Aktivitet: Gruppen skal bl.a. give input til 
dette arbejde 
 

Henning Mortensen (Brdr. A&O 
Johansen  
 
 

Reguleringsgruppe 
Aktivitet: Gruppen vil se på aktuel 
regulering indenfor NIS 2, DORA, DSA, OT-
sikkerhed, critical infrastruture act, 
(ENISA), IEC og tage stilling til, hvilke 
produkter, der evt. skal udarbejdes. 
 
Mødetidspunkt: 21. september fra 9-10 på 
teams. 

Christian Wernberg, KPMG 
 

Misinformation 
Ruslands misinformation, lækket 
information, hvordan begår man sig som 
medie, som borger, hvor kommer det fra - 
er det stadig troldefabrikker mv.  
Hvad skal der til for, at man kan stole på 
information? Deep fake: hvordan kan man 
afsløre misinformation og autentificere 
information. Cybersikkerhed og fake news. 

Claus Hjorth (Medierådet for Børn og 
Unge). 
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Næste skridt:  Claus arrangerer et møde, 
hvor feltet drøftes mhp. at formulere et 
holdningspapir med principper fx med 
afsæt i Rådets eksisterende papir om 
desinformation. 
 

Mangel på it-sikkerhedskompetencer:  
 
Aktivitet: Formulering af et brev til 
Uddannelses- og Forskningsministeriet og 
udmelding til pressen. 
 
Mødetidspunkt: 19. september fra 13-14 
på teams. 

Christian Wernberg-Tougaard 
 

GDPR, 3. landsoverførsler 
Gruppen vil tage afsæt i eksisterende 
projektbeskrivelse. 

Henning Mortensen, Brdr. A&O 
Johansen. 
 

Regulering af AIA (artificial intelligence 
act). 
Hvad sker der på reguleringsområdet, og 
hvad har det af betydning for borgerne ift.  
datakvalitet, governance, struktur for 
databehandling. 
 
Erhvervsstyrelsen kan inviteres til et oplæg 
fx ved Carsten Ingerslev, der kan 
informere gruppen om aktuel status.  
 
Kommunikation af principper til 
politikerne, borgerne. 
 
Møde i gruppen 22. september fra 09:00-
10:00 

Anette Høyrup (Forbrugerrådet Tænk) 
 

Teknologi og design  
Gymnasie verifikationssytem i forbindelse 
med eksaminer: Den digitale prøvevagt 
Smittestop app’en:  Her var vi tidligt ude 
og kommentere inden app’en blev 
færdigudviklet.  
 
Aktivitet: Formulering af holdningspapir – 
design det sådan her - formulering af 
principper. 

Gert Læssøe (Alexandra Insituttet) 
 

Styrkelse af Datatilsynet 
 
Datatilsynet skæres ned på Finansloven for 

2023 og desuden i de kommende år. En 

Henning Mortensen (Bdr. A & O 
Johansen)  



    09. august 2022  

 

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  

 

del af forklaringen er, at nogle 

ekstraordinære bevillinger givet efter 

forordningens vedtagelse, nu udløber. Det 

er bekymrende, da Tilsynet dermed må 

forventes at kunne levere mindre 

rådgivning, vejledning mv.  

Aktivitet: RFDS formulerer et brev til 
Finansordførerne om en styrkelse af 
Datatilsynet 
*tiltaget blev besluttet efter strategidagen  

Udmelding: Ny ISO 27002 
 

Jesper B Hansen (Siscon)  
 

International overvågning 
Gruppen skal på første møde drøfte næste 
opgave i gruppen 

Anja Møller Petersen, Institut for 
menneskerettigheder 
 

 
 

b. Der blev udarbejdet en plan for aktiviteter i den europæiske sikkerhedsmåned: 
 

i. Gensalg af vores podcasts-serie udviklet i samarbejde med Computerworld.  
Sekretariatet deler podcast på Linkedin.  

 
ii. Henning Mortensen interviewer Allan Frank om Google Cromebook-sagen i 

PrivacyBoost 
Henning Mortensen (Bdr. A O Johansen) tager fat i PrivacyBoost og Datatilsynet og 
afklarer muligheden. 
 
iii. Morgenmøde om kompetence-mangel  
Sekretariatet har taget fat i IDA mhp evt samarbejde om morgenmøde med debat 
mellem fx Niels Berthelsen (PROSA), Peter Falk (IDA), Jens Myrup (Aalborg Universitet), 
Christian Wernberg-Tougaard, KPMG. 
 
Rammer for netværksgrupperne v/ Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen 
Oplægget blev kort drøftet, der var enighed om at flere af de tidligere arbejdsgrupper 
omlægges til netværks- eller projektbaserede grupper.  
 

c. Eksisterende Netværksgrupper  
 

i. Sundhedsdata (Kim B Larsen, Systematic) – foreslås nedlagt. 
Der ligger et papir og umiddelbart ikke flere produkter i pipeline 
Det var der støtte til mh. At køre mere projektorienteret drift. Gruppen omlægges 
til mere konkrete projekter jf.  dagsordens punkt 3 ”temaer rådet skal beskæftige sig 
med i det kommende år ”.  
 

ii. International overvågning (Anja Møller, Institut for Menneskerettigheder)  
Her ligger et overblikspapir og mange emner at dykke ned i.  
Gruppen kører videre 
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iii. Nye teknologier (Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S) 

Gruppen omlægges til mere konkrete projekter jf.  dagsordens punkt 3 ”temaer 
rådet skal beskæftige sig med i det kommende år ” 
 

iv. Personoplysninger og GDPR (Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen) 
Gruppen kører videre som hidtil.  

 
v. Sikker digitalisering af erhvervslivet (Morten Rosted Vang, Dansk Industri) 

Gruppen omlægges til mere konkrete projekter jf.  dagsordens punkt 3 ”temaer 
rådet skal beskæftige sig med i det kommende år ”.  
 

vi. Hvervegruppen (Ole Kjeldsen, Microsoft)  
Sekretariatet og Ole indkalder til møde i gruppen. 
 

vii. Digital dannelse (Ole Kjeldsen, Microsoft) 
Forbrugerrådet Tænk har fået midler til at lave et dannelseskørekort og Rådet er 
tænkt ind ift. at tænke sikkerhed ind.  
Denne gruppe nedlægges og afventer at Forbrugerrådet Tænk tager kontakt til 
Rådet.  
 

4. Orientering om Rådets aktuelle og kommende planlagte projekter:  
 

a. Værktøj til kontrol og dokumentation af sikkerhed og databeskyttelse v/Anna Bay 
Damholt (RfDS) og Henning Mortensen, Brødrene A O 
Udvikling af et værktøj der benytter ISO standardens overskrifter auditører kan bruge, 
når de skal tjekke op på virksomhedernes sikkerhedsarbejde. Det skal kobles tæt på D-
mærkets elementer.  
Der mangler stadig en endelig tilbagemelding på muligt samarbejde vedr. denne 
projektbeskrivelse til udvikling  
Vi skal være opmærksomme på, ikke at udarbejder et værktøj som minder om det 
mange konsulenthuse allerede laver. Ligeledes skal man være varsom med at gøre 
værktøjet for stort og komplekst.  
Der er opbakning til at fortsatte dette arbejde.  

 
b. Værktøj til tredjelandsoverførsler v/ Henning Mortensen, Brødrene A & O Johansen 

Projektet blev diskuteret. En kommentar er at der er mange politiske budskaber Rådet 
kan komme ud med i denne sammenhæng – fx i forbindelse med Helsingør kommunes 
brug af googlecromebook og Datatilsynets afgørelse.  
Det blev bemærket, at det er en stor udfordring, at værktøjet nok er forældet, når vi er 
færdige med det. Dertil blev svaret, at det er vigtigt at Datatilsynet er med og kan sikre 
den rette opdatering af værktøjet. Microsoft har sammen med tilsynet og en anonym 
kommune udarbejdet en pakke, en skabelon med data i. Denne kan deles.  
Datatilsynet har været igennem metoden dog uden at godkende den.  
Henning Mortensen (Bdr. A O Johansen) taler med tilsynet om, hvorvidt de vil være med.  
 
 

c. Podcastserie – publiseringsplan v/Anna Bay Damholt (RfDS) 
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- Første afsnit offentliggøres i morgen – og herefter offentliggøres afsnit fast tirsdage og 
torsdage.  
Bestyrelsen opfordres til at hjælpe med at videreformidle de forskellige podcasts. 
Sekretariatet formidler i nyhedsbrev og på Linked In.  
 

d. Kåring af årets CISO v/Anna Bay Damholt (RfDS) og Jesper B Hansen, Siscon 
- Juryen har udpeget 5 kandidater til prisen, disse vurderes udfra samme kriteriesæt 
som sidste år.  
Bestyrelsen opfordres til at deltage i kåringen 5. oktober i Børssalen.  
 

e. Rådet deltager i følgegruppe og arbejde om NIS2 hos Industriens Fond v/Anna Bay 
Damholt (RfDS) 
Der nedsættes en nætværksgruppe indenfor området. Derudover vil Michael Lind 
Mortensen gerne følge arbejdet. 
 

f. Rådet som medlem af Cybersikkerhedspagten v/Anna Bay Damholt (RfDS) 
Der var opbakning til medlemskabet.  
 

g. Status på D-mærket v/ Morten Rosted Vang, DI og /Anna Bay Damholt (RfDS) 
Punktet udgik da Morten Rosted Vang ikke deltog i mødet  
 
 

5. Evt. 
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