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Choose Scandinavian trust

Innspillsmøte
20.10.20

Håkon Rem
Adm. dir Nemko Skandinavia

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mitt navn er  Håkon Rem. Jeg er adm. Dir i Nemko Skandinavia.Jeg har tidligere jobbet mer enn 20 år i Siemens og har i ryggmargen å omstille etter bærekraftVi omstiller samfunnet og næringslivet for å bidra til å nå bærekraftsmålene.Det er generelt sett to drivere for omstilling:Forventninger fra kundene / markedetKrav satt av myndigheter som må oppfylles av for å kunne selge varer og tjenester ************************************Forventinger fra dep:��Under følger noen spørsmål vi ønsker innspill på:Hvordan kan en nasjonal plan gjøre det enklere for dere å arbeide med bærekraftsmålene?Hvilke utfordringer møter dere?Hvilke tiltak bør regjeringen vurdere i handlingsplanen?�Problembeskrivelse: Hvilke utfordringer står i veien for å nå bærekraftsmålene i Norge innen 2030? Hvilke dilemmaer møter din sektor, og hvordan skal vi løse disse dilemmaene?Måling/rapportering: Hvordan kan handlingsplanen bidra til bedre måling og rapportering i din sektor?Tiltak: Hvilke konkrete forslag til tiltak bør regjeringen vurdere i handlingsplanen?�Annet: Andre innspill til handlingsplanen?De skriftlige innspillene vil bli publisert på denne nettsiden.



Bærekraft
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• Del gode eksempler: 
“Nemko makes the world a safer place”

Tiltak som bør vurderes:

• Krav basert på internasjonale standarder

• Målekriterier basert på internasjonale standarder

• Styrke regulatorisk kompetanse i Norge for å lykkes 
med «grønn omstilling» og eksport

• Virkemiddelapparatet stiller krav til bærekraft

• Bærekraft er mer enn klima

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kun dette pga tid:No Isolation – vi bidrar med kompetanse for å teste og sertifisere AV1�All handel/eksport er basert på internasjoale standarderWTO: For å hinder handelsbarierrer er krav stilt i internasjonale standarder************************Del gode eksemplerHvordan jobber du og din virksomhet for å nå ett eller flere av målene? Vi vil høre din suksesshistorie.Making the world a safer place for over 85 yearsVi bistår våre kunder i å tilfredstille krav som stilles av myndighetene og markedet og eksport til ca 150 land.Norsk Elektromateriell kontroll har fra å være en statlig monopolist blitt en global aktør med hovedsete I Norge. Våre tjeneseter er en ekprortvare i global konkurranse.. Nå har vi 120 ansate I Norge og ca 400 ellers i Europa, Asia og Nord-AmerikaAll handel/eksport er basert på internasjoale standarderWTO: For å hinder handelsbarierrer er krav stilt i internasjonale standarder
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Internasjonale krav: Produkt og bedrift

For bedrift og eksport:
Kvalitet            ISO 9000 
Miljø                ISO 14000 
IT-sikkerhet    ISO/IEC 27000
Standard Norge

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Krav og forskrifterEU - commitment BærekraftsmålCE-merket finnes på en rekke ulike produkter, på alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer. Det betyr at produktet anses å oppfylle krav fra myndighetene som er gitt i direktiv eller forordning.CE merket får stadig nye kravEnerigforbruk, «begrensning i bruk av farlige stoffer» (RoHS)�Bærekraft, srkulærøkonomi. Økodesign direktivet: Nye krav mars 2021: Økodesign: Krav til kraftig økning av levetid på produkter, 7-8 års oppdatering FW og SWTilgang til reservedeler og reperasjonerKonsekvens av sirkulærøkonomi, EU gjør store bidrag! 12. Ansvarleg forbruk og produksjon: Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.Forslag: Økodesign direktivet flyttes fra NVE - Olje og gass dep. til Miljø dep der det bør høre hjemme, evt til Hvordan produkter fremstilles:Da er det bedriten som kan sertifiseres – objektiv 3. partVed å følge internasjonale standarder er bedrifter rustet for eksportViktig at krav som stilles er basert på internasjonale standarder eller EU-kravWTO: Standarder muliggjør internasjonal handel�AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE Members, Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations; Desiring to further the objectives of GATT 1994; Recognizing the important contribution that international standards and conformity assessment systems can make in this regard by improving efficiency of production and facilitating the conduct of international trade; Desiring therefore to encourage the development of such international standards and conformity assessment systems;Fra statsbudsjettet mål 8:�For å bedre fattige lands evne til å ta del i den internasjonale arbeidsdelingen har Norge gitthandelsrettet bistand. Innen WTOs Aid for Trade-program prioriterer Norge de fattigste landene.Gjennom støtte til arbeidet i Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Assistance for theLeast Developed Countries, har Norge bidratt til at 41 av de fattigste landene har integrert handel isine nasjonale utviklingsplaner.(I mangel på regulatoriske krav har kommet mange privat aktører med private forordninger som totalt sett har virket mot sin hensikt)Og kan bidra til «green washing»

https://www.standard.no/toppvalg/om-oss/baerekraft/


Norges ambassadører

Norsk Elektroteknisk Komite        - IEC

Standard Norge                           - ISO

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Forvaltningsorgan

Norsk Akkreditering

Virkemiddelapparatet

Innovasjon Norge

Bedrifter

Nemko

DNV GL

Styrke regulatorisk kompetanse i Norge 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I Norge: Viktig med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), Standard Norge,  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)For å lykkes i kampen om «time to market» er det viktig med regulatorisk kompetanse i NorgeViktig for omstilling av Norge Viktig for å styrke eksportEr det nok statlige midler for å styrke «våre ambassadører»? Andre land satser tungt for å delta i internasjonalt standardiseringssamarbeid for å fremme sine interesser.(Nemko får indirekte støtte fra virkemiddelapparatet når det stilles krav til test og certifisering i kommersialisering-prosjekter)



Virkemiddelapparatet støtter og stiller krav til bærekraft

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bakgrunnen for invisteringer i batterifabrikker i Skandinavia er at tyske (og europeiske) bilfabrikanter vil være konurransedyktige med sine biler og oppfylle strengere bærekraftsmål.Freyr, Innovasjon NorgeFreyr vil bygge batterifabrikk til 40 milliarder i Mo i Rana, Freyrs industrieventyr kan bety 2.500 nye arbeidsplasser i regionenBeyonder, Innovasjon NorgeEn av bedriftene som mottar fellesfinansiering er teknologiselskapet BEYONDER. Stavanger bedriften mottar nå 4,9 millioner kroner i støtte fra miljøteknologiprogrammet til Innovasjon Norge. Sammen med den kinesiske samarbeidspartneren og batteriprodusenten United Green Technology er totalrammen for prosjektet på 19,8 millioner kroner.https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2019/norsk-kinesisk-samarbeid-gir-million-prosjekter/https://www.linkedin.com/posts/innovasjonnorge_beyonder-satser-internasjonalt-activity-6714867722867494912-irxY/Elkem, EnovaElkem has received NOK 10 million in financial support from Enova to fund the initial planning of the potential large-scale battery materials plant in Norway, named Northern Recharge. The project aims to supply the fast-growing battery industry through a competitive production process and make batteries greener with lower CO2 emissions.https://www.elkem.com/media/news/article/?itemid=558633A36A1DA44DVirkemidler skal bidra til innovasjon og omstilling. Vi må sates på det som bidrar til å nå bærekraftsmålene.Jeg sitter i klageutvalget for SkattefunnHvorfor stilles det ikke krav til bærekraft i Skattefunnordningen ?– 5,7 mrd kroner Eksport er VerdensmesterskapMorrow



Bærekraft er mer enn klima – og mer enn Norge

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mer enn klima:�Kommunikasjon i mediaOpplæring i skolerI Statsbudsjettet og i den nasjonale bærekraftskonferansen, “Veien mot 2030” 11. november er det klart nasjonalt og globalt perspektiv.Savner hva vi i Norge gjør for å bidra internasjonaltKommunikasjonsmessig: Burde det vært samlet slik at man Norges totale bidrag?EksemplerUtrydde fattigdom: Vårt bidrag i verden, NoradSult: Yara. Yaras misjon er både enkel og svært ambisiøs: Sørge for mat til verdens befolkning og verne om jordkloden på en ansvarlig måte.�LanbruksteknologiHelse: Norway Heath tech, Oslo Cancer ClusterUtdanning: No Isolation, KahootWTO: Internasjonale standarder gjør det enklere for utviklingsland å omstilles seg og sette krav til bærekraftRecognizing the contribution which international standardization can make to the transfer oftechnology from developed to developing countries;Recognizing that developing countries may encounter special difficulties in the formulationand application of technical regulations and standards and procedures for assessment of conformitywith technical regulations and standards, and desiring to assist them in their endeavours in this regard;



Konkrete innspill handlingsplan bærekraft

7

• Krav basert på internasjonale standarder

• Målekriterier basert på internasjonale standarder

• Styrke regulatorisk kompetanse i Norge for å lykkes med 
«grønn omstilling» og eksport

• Økodesign-direktivet flyttes fra OED/NVE til KLD eller NFD 
(Mål 9 og 12)

• Virkemiddelapparatet må stille krav til bærekraft
Også Skattefunn!

• Bærekraft er mer enn klima
Omstilling slik at næringsliv bidrar globale mål 1-4

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når det gjelder Økodesign-direktivet ville jeg nevnt at direktivet er blitt stadig mer omfattede Vurdere om ansvaret for å implementere direktivet bør reflektere dette. I dag OED/NVE, riktigere at det legges til KLD eller NFD. De formelle navnene:Olje- og energidepartementetKlima- og miljødepartementet Nærings- og fiskeridepartementetNorges vassdrags- og energidirektoratInnspill:Problembeskrivelse: Hvilke utfordringer står i veien for å nå bærekraftsmålene i Norge innen 2030? Hvilke dilemmaer møter din sektor, og hvordan skal vi løse disse dilemmaene?Måling/rapportering: Hvordan kan handlingsplanen bidra til bedre måling og rapportering i din sektor?Tiltak: Hvilke konkrete forslag til tiltak bør regjeringen vurdere i handlingsplanen?�Annet: Andre innspill til handlingsplanen?De skriftlige innspillene vil bli publisert på denne nettsiden.



• Tekst

Overskrift

Takk for 
oppmerksomheten!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Choose Scandinavian trust�"Branding av Skandinavia! - I 2030 vil "hele verden" betalte mer for "Made in Scandianvia"Mht eksport: I branding blir Norge for liteDet som nå skjer innen batteri nå er drevet av å oppfylle FNs bærekraftsmål.«En tysk bil er konkurransedyktig i fremtiden med batterier produsert i Skandinavia.»Har vi lykkes med handlingsplanen har Norge/Skandinavia styrket denne posisjonen i 2030.
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https://www.youtube.com/watch?v=PdWFx1UCJLc

Brukernavn
Presentasjonsnotater
https://www.youtube.com/watch?v=PdWFx1UCJLc

https://www.youtube.com/watch?v=PdWFx1UCJLc
https://www.youtube.com/watch?v=PdWFx1UCJLc


Ytterligere underlag
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WTO:  
AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm


Virkemidler

12

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rapport-gjennomgang-av-det-naringsrettede-virkemiddelapparatet/id2677303/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rapport-gjennomgang-av-det-naringsrettede-virkemiddelapparatet/id2677303/


Ecodesign direktivet – Mer rettet mot sirkulærøkonomi

13https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0424

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0424


Norges bidrag
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Statsbudsjettet har helhetenOgså denne konfransenSavner helhet og det internasjonale I Bærekraftsmålenen Norgehttps://berekraft.regjeringen.no/baerekraftsmalene-i-norge/
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