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Den 30. november 2020

 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens rådgi-
vende organ 
 
Dansk Erhverv har modtaget høring over udkast til ny bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens 
rådgivende organ. 
 
Som også omtalt i høringsbrevet, sker nedsættelse af et rådgivende organ i Sikkerhedsstyrelsen i 
forlængelse af den nye lov om produkter og markedsovervågning, og for at give rådgivning af Sik-
kerhedsstyrelsen om strategi og samspil mellem styrelsen, erhvervslivet og forbrugeren, ram-
merne for konkrete indsatser, ny regler, internationalt samarbejde, samt fremadrettede analyser 
og løsningsmodeller.  
 
Generelle bemærkninger 
 
Dansk Erhverv hilser dette initiativ velkommen, da samarbejdet mellem de håndhævende myndig-
heder, erhvervslivet og forbrugerorganisationerne er afgørende for effektiviteten af den praktiske 
håndhævelse af produktsikkerhedsreguleringen. 
 
Dansk Erhverv ser meget frem til at deltage som aktiv repræsentant i det rådgivende organ, da 
markedsovervågning og effektiviteten af produktsikkerhedslovgivningen er et centralt fokusom-
råde for Dansk Erhverv. 
 
Det er vigtigt for Dansk Erhverv, at samarbejdet også har til hensigt i praksis at skabe værdi i for-
hold til at skabe en tæt kobling mellem reguleringen i EU og implementeringen og håndhævelsen 
i Danmark. 
 
Dansk Erhverv har forstået, at det rådgivende organ vil få mulighed for at give input til nye og 
fremadrettede tiltag, overordnede strategier og handlingsplaner. Dette arbejde vil efter Dansk Er-
hvervs opfattelse være af stor værdi for effektiviteten af disse tiltag. Endvidere vil evalueringen af 
kontrolkampagner og indsatser i regi af det rådgivende organ være af værdi for fremtidige kam-
pagner.  
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Specifikke bemærkninger 
 
 
§ 1  
Dansk Erhverv anbefaler, at det for en god ordens skyld præciseres, at der ved nærværende be-
kendtgørelse nedsættes det rådgivende organ. Bestemmelsens nuværende formulering kan give 
indtryk af, at dette kun potentielt er en mulighed og at organet endnu ikke er nedsat.  
 
§ 3 
Dansk Erhverv anbefaler, at ordet “eventuelt” slettes, idet det må anses for naturligt og mest ef-
fektivt, at det rådgivende organ giver input og får indflydelse på fremtidige løsningsmodeller.  
 
§ 7 
Dansk Erhverv hilser den foreslåede brede faglige sammensætning af det rådgivende organ vel-
kommen. I den forbindelse bemærker vi, at vi finder det afgørende, at de deltagende medlemmer 
af rådet har den fornødne faglige indsigt, strategiske overblik og praktiske erfaring, der gør det 
muligt effektivt – sammen med de øvrige medlemmer af det rådgivende organ - at løfte de opga-
ver, som er beskrevet i § 3.  
 
Det betyder også, at Dansk Erhverv mener, at det må være mere afgørende (anset om der er tale 
om medlemmer, der repræsenterer forbrugere, erhvervsorganisationer, uddannelses- eller forsk-
ningsinstitutter eller virksomheder), at de pågældende medlemmer besidder alle de nævnte kom-
petencer, end at de befinder sig på et højere ledelsesmæssigt niveau. Det er naturligvis en forud-
sætning for udpegning, at det indstillede medlem har mandat fra den organisation/virksomhed, 
der fra sin kreds har indstillet medlemmet, til at agere og evt. stemme på organisationens/virk-
somhedens vegne.  
 
Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret. 

Med venlig hilsen 

Lotte Engbæk Larsen 
Markedschef 


