
Komitéarbeid

Standardisering - Hva kan Standard 
Norge bidra med? Lage rammer for 
komitéarbeid, utferdige mandat, 
fasilitere, progresjon, 
konsensusbasert tilnærming

Merete H. Murvold, Standard Norge, mmu@standard.no
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Hvorfor standarder?

• Standarder

• Definerer krav til en tjeneste, prosess, 
produkt, tjeneste, utførelse, metode

• Gir veiledning om beste praksis

• Gir felles terminologi

• Er frivillige å bruke

• Sprer kunnskap

• Forenkler kommunikasjon

• Felles metoder gir gjenbruk av data

• Effektivisering og billigere produksjon av 
varer og tjenester

• Sikrer krav til kvalitet og sikkerhet

• Sikrer norske bedrifter tilgang til EUs 
indre marked og internasjonal handel



3

Komitéarbeid i Standard 
Norge

Alle standarder skrives i og av komiteer
• Nasjonalt og internasjonalt
• Representanter fra alle de 7 gruppene: 

næringsliv, myndigheter, forbrukere, 
arbeidstaker-organisasjoner, akademia og 
forskning, prøving, sertifisering og 
akkreditering og NGOer

To type komiteer i Standard Norge

1. Komité for utarbeidelse av Norsk Standard
• Ny standard, revisjon, andre produkter

2. Speilkomité som følger internasjonalt 
arbeid i CEN og/eller ISO
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Komitéarbeid i Standard Norge

Oppnevning 
av 

medlemmer

Invitasjon til 
interessenter

Registrering
Beslutnings-

notat med 
mandat

(Infomøte)
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Komitéarbeid i Standard 
Norge

• Komiteene har et mandat som 
definerer komiteens

• oppgaver og leveranser

• oppnevningsperiode

• Mandatet godkjennes av 
administrerende direktør og 
forelegges sektorstyret på 
fagområder der det finnes
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Komitéarbeid i Standard 
Norge

Alt standardiseringsarbeid bygger på prinsippene om

Åpenhet

• alle kan delta: bedrifter, myndigheter, 
forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere

Frivillighet

• basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte 
parter

Konsensus

• siktemålet er enighet, innebærer prosess og 
forhandlinger



7

Komitéarbeid i Standard Norge

SN/K-
møte

Myndigheter Næringsliv
Forbrukere

Sertifisering 
og prøving

Arbeids-
takere

Undervisning 
og forskning

NGOer

Det skjer noe 

når ulike 

interessenter 

deler 

synspunkter
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Komitéarbeid i Standard Norge

Definisjonen av konsensus er i henhold 
til NS-EN 45020 2006:

“Alminnelig enighet karakterisert ved at 
ingen betydningsfull berørt part er 
vedvarende uenig på vesentlige punkter 
som er oppnådd gjennom en prosess der 
det er prøvd å ta hensyn til alle parter det 
angår, og forlike eventuelle motstridende 
argumenter.

Konsensus innebærer ikke nødvendigvis 
enstemmighet
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Komitéarbeid i Standard Norge

• Standard Norges rolle: - Vi fasiliterer
prosessen

• Lager forslag til mandat, framdriftsplan 
og budsjett

• Bidrar til at komiteen er bredt 
sammensatt

• Spiller på lag med komitéleder

• Utarbeide dokumenter, distribuere 
dokumenter og møteadministrasjon

• Sørge for at forslaget til standardene 
utformes etter gjeldende regler

• Høringer, avstemminger og ferdigstille 
standarder

• Koordinere mot tilgrensende komiteer
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Komitéarbeid i Standard Norge

Komité for 
kontrakt for 
innkjøp av 

lab- og 
medisinsk 

utstyr

Komité for 
offentlige 

anskaffelser

Komité for 
innkjøp av 
tjenester

Komité for 
medisinsk 

utstyr

Andre 
komiteer? 

Smittevern, 
kvalitet, miljø 
og bærekraft
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Erfaring fra komitéarbeid – Dette sier medlemmene

Jeg velger å tro at jeg også har tatt med meg noe av dette tilbake til min egen virksomhet 

gjennom refleksjon og erfaring. (Mette Wiik, Asker kommune)

Deltakelse i standardisering er et middel for å sikre at blinde og svaksynte blir ivaretatt når 

krav til IKT, varer, tjenester, bygg, transport og uterom skal utformes. Vi fått gjennomslag for 

mange av kravene til universell utforming. (Kari Anne Flaa, tidl. Norges Blindeforbund)

Selv om det koster å delta i europeisk standardisering, er ressursbruken mindre enn det vi 

har fått igjen av økt salg og større markedsandeler. (Stig A. Schibbye, Reflexconsult AS)

Standardene er verdensomspennende og har vært en kommersiell suksess for Q-Free. 

Selskapet hadde ikke eksistert på den måten det i dag gjør, uten standarder. (Knut Evensen, 

Q-Free)

Det er viktig for oss å bidra inn i disse prosessene. Da har vi mulighet til å påvirke hvordan 

standardene blir. Samtidig lærer vi mye nytt, og vi får muligheten til å treffe folk som er 

dyktige på sine områder, men som også kan lære av oss. Ved å spille med åpne kort får vi 

en utvidet kompetansekrets. (Rune Abrahamsen, Moelven Limtre AS)
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Prosessen for en Norsk Standard

(10)

(40)(60)

(90)

Høring (8 uker)

Prosjektforslag

Komitébehandling

(inkl. varsling til CEN)

Fastsetting og utgivelse

Aktualitetsundersøkelse



Hva skjer videre?

• Invitere interessenter til deltakelse i 
komitéarbeidet

• Oppstartsmøte 20 januar 2021

• Prosjektleder Vegard Andersen, 
van@standard.no

• Vil du sitte på toget og bestemme 
hvor det skal gå? Eller vente til det 
kommer fram? Det er ditt valg

mailto:van@standard.no


67 83 86 00 info@standard.no standard.no


