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TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på forslag til lov om ændring af 
lov om erhvervsfremme samt ændring af lov om dansk turisme (Re-
gulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og ud-
pegninger til Det Nationale Turismeforum og Dansk Turismes Advi-
sory Board) 
 

Erhvervsstyrelsen har med høringsbrev af 6. februar 2023 fremsendt forslag til lov 

om ændring af lov om erhvervsfremme og anmodet om at modtage høringssvar 

senest mandag den 6. marts 2022. 

 

Forslaget til lov om ændring af lov om erhvervsfremme, herefter kaldet ”forsla-

get”, giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Forslaget har som formål at sikre, at det nationale standardiseringsorgan styres 

kvalificeret med erhvervslivets og samfundets interesser for øje og opereres om-

kostningsbevidst og til gavn for dansk erhvervsliv. Dette formål er TEKNIQ Ar-

bejdsgiverne enig i. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er imidlertid uforstående overfor, at der i lovforslaget ikke 

gøres op med den nuværende forretningsmodel hos Dansk Standard, som efter 

vores opfattelse ikke effektivt støtter førnævnte formål og derfor ikke tjener er-

hvervslivets interesser eller er til gavn for dansk erhvervsliv.  

 

De mange kompetencer fra erhvervslivet, der bidrager med viden og erfaring i 

Dansk Standards udvalg, arbejder ikke alene gratis – de betaler for at få adgang til 

de udvalg, der udarbejder de enkelte standarder. Og udover vederlagsfrit at lægge 

arbejdsindsats i standardiseringsarbejdet, så må deltagerne efterfølgende købe de 

standarder, som de selv har bidraget til at udvikle.  

 

Vi oplever, at områder, der reguleres af standarder, bliver stadigt større og samti-

dig oplever vi, at standarder i stigende grad bliver til obligatoriske krav på de for-

retningsområder vores medlemsvirksomheder arbejder på.  

 

Erhvervsstyrelsen  

 

Sendt pr. mail til Kanval Sheikh KanShe@erst.dk og Tatiana 

Juel TatJue@erst.dk 

mailto:KanShe@erst.dk
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Dette medfører en ubalance mellem brancher, der betaler for deres regulering, 

overfor brancher, der ikke gør. Samtidig bliver vores medlemsvirksomheder pålagt 

en økonomisk byrde alene for at overholde lovgivningen på deres arbejdsområ-

der.  

 

Specifikke bemærkninger 

I forslagets Kapitel 8 a, § 21 fremgår det, at bestyrelsen for det nationale standar-

diseringsorgan skal bestå af 6 medlemmer, som udpeges af erhvervsministeren. 

 

Af § 21, stk. 2 fremgår det, at ét medlem udpeges fra Dansk Industri, ét medlem 

fra Dansk Erhverv, ét medlem fra Forbrugerrådet Tænk og ét medlem efter indstil-

ling fra Danmarks nationale standardiseringsorgan. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter en professionalisering af Dansk Standard, uagtet at 

vi mister vores nuværende repræsentation i Standardiseringspolitisk Forum.   

 

Vi er som organisation involveret direkte i en række af DS-udvalgene og lægger en 

betydelig arbejdsindsats hos Dansk Standard til gavn for vores cirka 4.100 med-

lemsvirksomheder, som beskæftiger 60.000 medarbejdere. 

 

De brancher, vi repræsenterer, arbejder med standarder i forbindelse med udfø-

relse af deres virke. Derfor synes vi, at en professionalisering af Dansk Standard 

må tage hånd om den besynderlige forretningsmodel, hvor vi som nævnt skal be-

tale for at bidrage til Dansk Standards arbejde og bagefter betale for de standar-

der, der kommer ud af arbejdet.  

 

Den nuværende model svarer til, at vi betaler for at være ordstyrer og taler på en 

offentlige konference og bagefter skal betale for at få adgang til konferences 

skriftlige konklusioner. 

 

En professionalisering af Dansk Standards bestyrelse og virke bør derfor indeholde 

en frisættelse af standarderne - på lige fod med anden form for offentlig data - så 

der bliver lige og fri tilgængelighed til standarderne, hvilket der ikke er i dag.  

 

Vores fortsatte bidrag til Dansk Standards løbende arbejde vil blive revurderet, 

hvis denne professionalisering af Dansk Standard ikke også kommer til at omfatte 

Dansk Standards daglige arbejde, der bør fokuseres, prioriteres, effektiviseres og 

professionaliseres. 

 

Desuden vil vi foreslå, at der i tilknytning til Dansk Standards nye bestyrelse, hvori 

vi efter det fremlagte ikke vil indgå, etableres et advisory board til bestyrelsen, li-

gesom det kendes fra andre offentlige 'selskaber’. 
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TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar.  

 

  

Med venlig hilsen   

  

 

Troels Blicher Danielsen 

Administrerende direktør 


