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Høring – Endringer i EØS-høringsloven og forskrifter som gjennomfører IMI-
forordningen og forordning om europeisk standardisering 

Vi viser til departementets brev av 2. april i år vedrørende høring av endringer i EØS-
høringsloven og forskrifter som gjennomfører IMI-forordningen og forordningen om 
europeisk standardisering. 

Standard Norge har kommentarer til den delen av høringsforslaget som gjelder 
forordningen om europeisk standardisering. Standard Norge og Nærings- 
handelsdepartementet har et godt samarbeid i dag. For oppfølging av forordningen i Norge 
er det viktig at denne nære dialogen fortsetter i tiden fremover.  

Om innholdet i fordringen 1025/2012 (punkt 2.2 i høringsnotatet) 
Det har vært en omfattende prosess i de europeiske standardiseringsorganisasjonene 
vedrørende innholdet i forordningen. Standard Norge har deltatt i dette arbeidet og gitt 
innspill. Forordningen innfører endringer som skal videreutvikle det europeiske 
standardiseringssystemet innenfor: 

 Tjenestestandarder  

 Bedre involvering av SMBer og andre samfunnsaktører i standardiseringsarbeidet 

 Reduksjonen av tiden det tar å utvikle en standard 

 Bruk av tekniske spesifikasjoner på IKT-området utviklet av globale fora og 
konsortier 

Ovennevnte elementer i den nye forordningen vil også innebære betydelige endringer i 
Standard Norges oppfølging av nasjonalt og europeisk standardiseringsarbeid. For noen 
av elementene er det allerede gjennomført gode systemer, mens for andre kreves det 
omfattende arbeid de neste årene.  

Tjenestestandarder 
Økt fokus på utvikling av europeiske tjenestestandarder vil kreve innsats fra Standard 
Norges side for å skape forståelse for bruk av standarder blant tjenesteleverandører og 
myndigheter. I tillegg til et godt samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, er det 
også nødvendig med et godt og konstruktivt samarbeid med andre statlige myndigheter 
som forvalter regelverk der det vil bli henvist til tjenestestandarder. Dette samarbeidet er 
viktig for å øke forståelsen for norsk engasjement i utviklingen av standarder innenfor dette 
området.  

Små og mellomstore bedrifter (SMBer) 
De fleste bedriftene i Norge er små og mellomstore. Det er en utfordring å tilrettelegge for 
disse bedriftenes deltakelse i standardiseringsarbeidet og bruk av standarder. Et godt 
samarbeid med ulike bransjeorganisasjoner er derfor viktig. Standard Norge har deltatt i et 
felles europeisk prosjekt for å legge til rette for dette.  
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I forordningen presiseres det også at offentlige myndigheter, inkludert 
markedstilsynsmyndigheter, oppmuntres til å delta i standardiseringsaktiviteter på 
nasjonalt nivå knyttet til standarder som utformes på oppdrag fra Europakommisjonen. 
Standard Norge og Nærings- og handelsdepartementet bør samarbeid tett om hvordan 
denne involveringen fra markedstilsynsmyndigheter best kan oppnås.  

Innenfor EU og i europeisk standardisering defineres SMBer som bedrifter med inntil 250 
ansatte. Den norske definisjonen er bedrifter med inntil 100 ansatte. Forordningen krever 
at Standard Norge må rapportere på en rekke områder, blant annet om deltakelsen til 
SMBer i standardiseringsarbeidet. Standard Norge vil i dette arbeidet forholde seg til den 
europeiske definisjonen av størrelsen på en SMBer.  

En innsats for å få dette til krever betydelige ressurser. Mer eksakt om hvor mye som vil 
kreves vil først kunne bli avklart når de relevante tiltakene settes i verk. 

Konsortier på IKT-området 
Standard Norge stiller seg noe avventende til bruk av tekniske spesifikasjoner på IKT-
området utviklet av globale fora og konsortier i sammenheng med regulering på et område, 
eks offentlig innkjøp. Prosessene som gjennomføres av konsortiene følger ikke alltid 
prinsippene om åpenhet og konsensus. Det kan derfor være vanskeligere for SMBer og 
andre samfunnsaktører å delta i utforminger av disse tekniske spesifikasjonene. Det er 
fremdeles uklart hvordan den nasjonale oppfølgingen av dette arbeidet kan gjennomføres. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (punkt 2.4 i høringsnotatet) 
Forordningen inneholder bestemmelser om utarbeidelse av arbeidsprogrammer og 
rapporteringsplikt på en rekke områder. For å få på plass slike systemer krever også dette 
betydelige ressurser fra Standard Norge.  

CENs administrasjon og dens medlemmer har etablert en gruppe som arbeider med 
rapporteringen. Standard Norge skal rapportere i henhold til disse kravene for 2013 
allerede i januar 2014. 

Nasjonal ikrafttredelse (punkt 5 i høringsnotatet) 
Siden forordningen allerede er implementert i EUs medlemsland ser Standard Norge det 
som en fordel at forordningen trer i kraft i Norge så snart som mulig.  
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