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SMB rapport: Standard Norges aktiviteter i 2016  

I følge forordning om standardisering 1025/2012 skal Standard Norge rapportere 
gjennomførte aktiviteter overfor SMB’er (små og mellomstore bedrifter). EU har i 
den forbindelse definert SMB’er i forhold til antall ansatte og omsetning: 

Kategori Ansatte  Omsetning eller balanse 

Mellomstore < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Små < 50 ≤ € 10 ≤ € 10 m 

Mikro <10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 
 

  

   
Målet med rapporten er å synliggjøre på hvilke områder det er tatt særlig initiativ 
for å ta hensyn til SMB’ers involvering i standardiseringsarbeidet.  

I følge oversikter fra de største næringsorganisasjonene i Norge kan mellom 95-98 
prosent av alle bedrifter i Norge defineres som SMB’er.  

I Standard Norges strategiplan for perioden 2014-2018 er tiltak overfor SMB’er 
målsatt på en rekke områder. Standard Norge har i 2016 igangsatt en rekke 
aktiviteter for å nå disse målene. Disse er: 

• Samarbeidsavtaler med aktører som representerer SMB’er. Dette gjelder i 
første rekke bransjeorganisasjoner. 

• Opplæring av deltakere i standardiseringsarbeid med fokus på ivaretakelse 
av SMB’ers behov. 

• Etablering av suksesshistorier. 

 

SMB’ers adgang til og deltakelse i standardiseringsaktiviteter 

Standardiseringsprosessene i Standard Norge er åpne for alle interessenter. Det 
er ingen avgift for å delta i en standardiseringskomité.  

SMB’er som ikke ønsker å delta aktivt i standardiseringskomiteen kan gi sine 
kommentarer til høringsforslaget til en standard. Det er gratis å laste ned 
høringsforslag i høringsperioden. Standard Norge lanserte i 2015 en ny og bedre 
nettbasert løsning for høringer. Løsningen skal gjøre det enklere for spesielt 
SMBer og gi kommentarer til høringsforslag. 
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I 2016 hadde Standard Norge 202 aktive standardiseringskomiteer for nasjonal og 
internasjonal standardisering. Det er anslått at 195 av disse komiteene er relevante 
i forhold til deltakelse fra SMB’er. Oversikter fra vårt komitéregister viser at det er 
faktisk deltakelse fra SMBer i 186 av disse komiteene (95 %). Dette er en økning 
på 2 % fra 2015. 

 

SMB’ers kunnskap om standarder og standardisering 

Standard Norge tilbyr to ganger i året kurs i standardiseringsprosessen. Disse 
kursene er gratis og består av to deler. Kursene samler årlig ca 100 deltakere. En 
stor del av deltakerne er representanter for SMB’er. 

På kursene benyttes blant annet en felles europeisk guide (Guide 17) som skal 
ivareta behovene til SMB’er ved utvikling av standarder. Guiden er oversatt til 
norsk og er gratis tilgjengelig.  

Standard Online, Standard Norges salgsselskap gjennomfører en rekke kurs i 
forståelse og bruk av standarder. Det er høy deltakelse fra SMB’er på disse 
kursene. 

 

Informasjonsaktiviteter/suksesshistorier 

Det er utarbeidet en rekke suksesshistorier med utgangspunkt i SMB’ers erfaring 
med bruk av standarder. Disse er tilgjengelig via våre web sider.  

• Dr. tech. Olav Olsen AS: Nedgang i oljebransjen skaper nye forretningsmuligheter 
• Rolf Simpson AS: Unngå konflikter – bruk Norsk Standard 
• Hunton Fiber: Energiledelse – viktig for omdømmet, klimaet og lønnsomheten 
• Gran Taraldrud: Sertifisering gir tryggere hverdag 
• Easy Roller: Standardene må gi rom for nyskapning 
• Allnex: Energiledelse motiverer ledelse og ansatte 
• Arne Engesæth, leder komiteen som skal utarbeide standarder for IKT-anskaffelser   
• Norcem / NorBetong. Om bruk av miljøledelsesstandarden for å levere varene 

 

Beste praksis 

Standard Norge deltar i en europeisk arbeidsgruppe som deler beste praksis for 
tiltak overfor SMB. Vi har også deltatt i et nordisk samarbeidsprosjekt om det 
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samme. Dette prosjektet ble avsluttet i 2015 og var delvis finansiert av Nordic 
Innovation. Prosjektet har resultert i mange ulike tiltak overfor SMB’er.  

 

 


