
Vi, IT-Branchen, tilslutter os cybersikkerhedspagtens principper og målsætninger. Det gør vi, 

fordi vi mener, at en fælles, koordineret indsats og et stærkt offentlig-privat samarbejde er en 

forudsætning, hvis vi skal hæve de danske SMV’ers cybersikkerhedsniveau til det højeste i EU. 

I dag er det digitale sikkerhedsniveau i de danske SMV’er generelt for lavt sammenholdt med 

risikoen for cyberkriminalitet og -angreb.    

 

IT- og cybersikkerhedsleverandørerne spiller en helt central rolle i at hæve det digitale 

sikkerhedsniveau i SMV’erne. Med IT-Branchens tilslutning til cybersikkerhedspagten, vil vi 

arbejde for at italesætte behovet for at højne cybersikkerheden i danske SMV’er og styrke 

opmærksomheden om cybersikkerhedsindsatser, -trusler og -løsninger. Vi vil samtidig arbejde 

for et øget offentlig-privat samarbejde om indsamling og deling af viden om sikkerhedstrusler 

og -hændelser, der kan stilles til rådighed for danske virksomheder, herunder SMV’erne, så de 

får bedre betingelser for at forholde sig til det aktuelle trusselsbillede. 

 

Konkret vil vi bidrage til cybersikkerhedspagtens målsætninger via følgende aktiviteter:  

• Aktiv deltagelse i Virksomhedsforum for digital sikkerhed 

• Indspil via SMV:Boardet ift. videreudvikling af SMV:Digital mhp. at øge 

cybersikkerheden i flere danske SMV’er  

• Udbredelse af kendskab til sikkerdigital.dk, D-mærket og øvrige initiativer, 

vejledninger og værktøjer vedr. cybersikkerhed, herunder italesætte cybersikkerhed 

som et konkurrencefremmende parameter 

• Arbejde for at IT- og cybersikkerhedsleverandørerne bidrager til en øget erfarings- og 

videnudveksling om sikkerhedstrusler og -hændelser 

• Samarbejde med myndighederne om hjælp og rådgivning til borgere og virksomheder 

via kommende Cyberhotline 

• Samarbejde med Erhvervsstyrelsen om en brobyggerindsats, hvor kendskabet til 

cybersikkerhed øges i flere SMV’er i hele Danmark via it-leverandørerne 

• Events og webinarer om cybersikkerhed 

• Opmærksomhedsindsats om styrket cybersikkerhed i danske virksomheder, herunder 

SMV’erne, som en vigtig del af Danmarks cyberforsvar      

• Indsats ift. hensigtsmæssig og rettidig implementering af NIS2-direktivet i danske 

virksomheder, herunder berørte SMV’er 

• Generelt arbejde i regi af ITB’s it-sikkerhedsudvalg, der kontinuerligt arbejder for at 

tydeliggøre betydningen af cybersikkerhed i virksomheder. 


