
o.°.Formalet med pagtenDanske virksomheder rammes hver dag af cyberangreb. Det kan have store omkostninger både for den

enkelte virksomhed og på samfundsplan. Selvom danske virksomheder i stigende grad investerer 1 digital
sikkerhed, er der fortsat et stort potentiale for forbedring, og særligt de små og mellemstore virksomheder

er sårbare. Danmark er ifølge EU-kommissionens undersøgelse af den digitale økonomi (2021) Europas
mest digitale land. Formålet med Cybersikkerhedspagten er at løfte danske SMV’ers digitale sikkerheds-

niveau, til også at være det højeste niveau i EU, gennem en fælles og koordineret indsats. Samtidig vil
pagtens parter arbejde for at gøre danske virksomheders digitale sikkerhedsniveau til en konkurrencefor-

del.Overordnede principper for deltagelse i pagten

Ved deltagelse i pagten forpligter parterne sig til:

at bidrage til og tage ansvar for indfrielse af pagtens målsætninger,

at skabe synergi og sammenhæng på tværs af spor og indsatser,

at stille sig til radighed for hinanden med viden, erfaringer og faglighed,

at igangsætte nye initiativer løbende, som er koordineret mellem pagtens deltagere,

at mødes halvårligt om hvad pagten sammen har skabt af resultater, samt at sikre samskabelse og
synergi mellem igangværende og nye initiativer.

Tilslutning til pagtenVirksomheder og foreninger kan tilslutte sig pagten, som associerede medlemmer, ved at forpligte sig til
de overordnede principper og angive hvilke nye initiativer de vil tage, og hvordan disse vil spille sammen

med pagtens formål. Parterne kan indstille associerede medlemmer efter forudgaende bilateral dialog og
associering godkendes ved almindeligt flertal blandt de stiftende parter.

Advisory boardVirksomhedsforum for Digital Sikkerhed er advisory board for pagten og skal kommentere en årlig skrift-

lig status for pagtens arbejde. Videre skal Virksomhedsforum være faglig sparringspartner i udviklingen
f nye og eksisterende initiativer, samt være samarbejdspartner i kommunikationen af nye indsatser.

Konkret skal pagten medvirke til at sikre
1. Sammenhæng og synergi me

hedsomradet.2. Udveksling af data, viden og erfa

kerhedsituationen for SMV erne.
3. At der skabes nye samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor om at styrke

SMV’ernes muligheder for at beskytte sig mod cyberangreb.
[Erhvervsministeriet, DI, Dansk Erhverv, IT-Branchen, Industriens Fond, SMV-Danmark, IDA, Finans

Danmark, HK og Forsikring & Pension] (herefter parterne) er enige om i fællesskab at etablere en Cy-
bersikkerhedspagt for Danmark. Parterne er enige om følgende:

Parterne vil hver især udforme en offentlig tilgængelig erklæring, hvori de redegør for deres motivation
for at deltage i pagten, samt hvilke konkrete målsætninger de har for deres arbejde på cybersikkerheds-

området og vil bringe ind i pagten.
Illem eksisterende og nye SMV-rettede indsatser pa cybersikker-

Charter for en Cybersikkerhedspagt
rnger, mhp. at skabe et nationalt dækkende billede af sik-
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FinansieringDer er ikke selvstændig finansiering af pagten. Udgifter forbundet med sekretariatsbetjening afholdes af

Erhvervsstyrelsen. Yderligere finansiering af konkrete projekter under pagten kan søges i relevante fonde.
Via det nye nationale koordinationscenter for cybersikkerhedsindustri, -teknologi og -forskning kan der

også søges midler fra Digital Europe og Horizon Europe. SMV-enheden, som sekretariatsbetjener pagten,
er finansieret af midler fra NCIS 2022-2024.

Proces og kommunikation

Der etableres en side til pagten på SikkerDigital, hvor relevante aktiviteter kan kommunikeres, herunder
procestrin som høringssvar fra advisory board og den årlige status. Endvidere skal deltagerne i pagten,

bade de stiftende og de associerede medlemmer, fremgå.
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