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Statsbudsjettet 2020 – tilskuddsbrev 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2019–2020) og Prop. 1 S (2019–2020) 
for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak for 
2020. 

 Mål og indikatorer for tilskuddet 

1.1 Målbilde 

Formål 
Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til Standard Norge skal bidra til økt verdiskaping. 
Standard Norge skal sikre en infrastruktur for standardiseringsarbeidet i Norge og ivareta norske 
interesser og forpliktelser på best mulig måte i internasjonalt standardiseringsarbeid. Standard 
Norge utvikler og forvalter standarder i Norge på alle områder unntatt elektro og 
telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det 
norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale 
standardiseringsorganisasjonen ISO. 

 
Hovedmål 
1. Standard Norges arbeid skal føre til en god infrastruktur for standardiseringsarbeid. 
2. Standard Norges arbeid skal føre til at internasjonale standarder i størst mulig grad er utviklet i 

samsvar med norske interesser. 
3. Standard Norges arbeid skal føre til at næringslivet og offentlige myndigheter har forståelse for 

standarders betydning, og at relevante fagmiljøer deltar aktivt i standardiseringsarbeidet. 

 
 



 

 

Side 2 
 

1.2  Hovedmål 1: Standard Norges arbeid skal føre til en god infrastruktur 
for standardiseringsarbeid. 

Infrastrukturen for standardiseringsarbeid i Norge anses som god når norsk næringsliv, 
offentlige myndigheter og andre relevante aktører: 

- får informasjon om og deltar i standardiseringsarbeidet,  
- når det er lagt til rette for et godt samarbeid mellom aktørene i aktuelle nasjonale og 

internasjonale standardiseringsarbeid som Standard Norge fasiliteter, og 
- når deres kunnskap og behov reflekteres i nye standarder.   

1.2.1 Indikatorer 

 Antall standarder som er utviklet gjennom Standard Norge, samlet og fordelt på 
fagområder1 

 Norske aktørers opplevelse av Standard Norges bidrag inn i standardiseringsarbeidet2 
 Norske aktørers egeninnsats i utarbeidelsen av standarder 

1.3 Hovedmål 2: Standard Norges arbeid skal føre til at internasjonale 
standarder i størst mulig grad er utviklet i samsvar med norske 
interesser. 

Internasjonale standarder anses som utviklet i samsvar med norske interesser dersom 
norske aktører blir varslet om og hørt i relevante standardiseringsarbeid av betydning for 
norsk næringsliv. 

1.3.1 Indikatorer 

 Vurdering av norske aktørers gjennomslag i internasjonale standardiseringsprosjekter 
 Antall deltakere i internasjonale standardiseringsprosjekter og antall speilkomiteer fordelt 

på fagområder1 
 Redegjørelse for Standard Norges oppfølging av varsler om nye internasjonale 

standardiseringsprosjekter av betydning for norsk næringsliv 

1.4 Hovedmål 3: Standard Norges arbeid skal føre til at næringslivet og 
offentlige myndigheter har forståelse for standarders betydning, og at 
relevante fagmiljøer deltar aktivt i standardiseringsarbeidet. 

En slik forståelse anses å være oppnådd når relevante aktører i tilstrekkelig grad er informert 
om standarders betydning og deltar aktivt i relevante standardiseringsarbeid. Det legges 
særlig vekt på Standard Norges arbeid for å øke Norges forskningsråds, Innovasjon Norges 
og andre interesse- og næringslivsorganisasjoners forståelse av standarders betydning. 
Hovedmålet innebærer også at Standard Norge skal være et nasjonalt kontaktpunkt for bruk 
av standarder i relasjon til regelverk. 

1.4.1 Indikatorer 

 Vurdering av hvordan Standard Norges informasjonsarbeid har bidratt til at relevante 
aktører har fått økt forståelse av standarders betydning 

 Vurdering av samarbeid med andre offentlige myndigheter 

                                                
1 Kilde: Statistikk fra Standard Norge  
2 Kilde: Deltakerundersøkelser gjennomført av Standard Norge 
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1.5 Rapportering på mål og indikatorer 

Standard Norge skal rapportere på de ovennevnte styringsindikatorene og knytte dette opp 
mot de tre hovedmålene for tilskuddet. Rapporteringen skal skje i Standard Norges 
årsrapport til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. pkt. 4. 
 
Rapportering på styringsindikatorene bør suppleres med noe mer utfyllende informasjon. 
Gjennom en støttende analyse kan Standard Norge gi mer utfyllende informasjon eller 
statistikk som kan bidra til å belyse Standard Norges måloppnåelse og gi en utdypende 
forståelse av resultater og effekter.  

 Særskilt oppgave 

Oppfølging av forordning (EU) nr. 1025/2012 
Forordning (EU) nr. 1025/2012 ble implementert i norsk rett i 2014. Forordningen regulerer 
samarbeidet mellom de europeiske standardiseringsorganisasjonene, nasjonale 
standardiseringsorganisasjoner, EØS-statene og Europakommisjonen. Departementet legger 
til grunn at Standard Norge følger opp de oppgavene som følger av forordningen, og at 
Standard Norge melder til Europakommisjonen (via CEN) om utarbeidelse av norske 
nasjonale standarder i henhold til forordningen.  

 Budsjettvedtak for 2020 

3.1 Budsjettvedtak 

Følgende midler stilles til disposisjon for Standard Norge i 2020: 

Kap. Post Beskrivelse Beløp (i 1 000 kr) 

900  Nærings- og fiskeridepartementet   
 76 Tilskudd til Standard Norge 34 550 

 Sum  34 550 

 
Tilskuddet består av et generelt tilskudd til Standard Norge på 33,85 mill. kroner på 
næringsministerens ansvarsområde. Den resterende delen av tilskuddet på 700 000 kroner 
er øremerket til standardisering på fiskeri- og havbruksområdet under fiskeri- og 
sjømatministerens ansvarsområde. Føringer for det øremerkede tilskuddet omtales under 
punkt 3.4. 

3.2 Utbetaling av tilskudd 

Tilskuddet til Standard Norge vil bli overført fra departementet til Standard Norge i kvartalsvis 
like store deler i 2020.  

Utbetalingen i 3. kvartal betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2019 er lagt frem for 
departementet innen innleveringsfristen. 
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3.3 Finansiering på spesielle fagområder 

Tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet skal benyttes til å ivareta norske samfunns- 
og næringslivsinteresser i standardiseringsarbeidet og følge opp norske forpliktelser i 
internasjonale avtaler. En vesentlig del av tilskuddet vil derfor måtte brukes til drift og 
utvikling av en infrastruktur som kan håndtere disse oppgavene. Når det gjelder behov for 
midler til standardisering på spesielle fagområder, vil Standard Norge i stor utstrekning måtte 
henvende seg direkte til de relevante fagmyndigheter. Tilsvarende som for næringslivet og 
andre berørte grupper må fagmyndighetene vurdere kjøp av tjenester fra Standard Norge 
og/eller aktiv deltakelse i standardiseringsarbeid på sine respektive fagområder. 

3.4 Øremerket tilskudd til internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor 
fiskeri og havbruk  

Nærings- og fiskeridepartementet stiller 700 000 kroner til disposisjon for Standard Norge til 
internasjonalt standardiseringsarbeid på fiskeri- og havbruksområdet i 2020. Midlene skal 
også dekke utgifter forbundet med at Norge er tildelt sekretariatet for ISO/TC 234 ”Fisheries 

and Aquaculture”.  

Formålet med utviklingsarbeidet er å få en forenkling og effektivisering av internasjonal 
handel med fisk, fiskeprodukter og utstyr brukt i fiskeri- og havbruksnæringen. Hensikten 
med arbeidet er at standardene skal bidra til mer bærekraftig utvikling av fiskeri- og 
havbruksnæringen gjennom en effektiv miljø- og ressursovervåking. 

3.5 Tildeling 

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 
tilskuddsbrevet, blir bevilgningen på kapitel 900, post 76 stilt til disposisjon for Standard 
Norge i 2020. 

 Årsrapport 2020 

Standard Norge skal utarbeide en årsrapport for bruken av tilskuddet fra NFD i 2020. 
Årsrapporten skal inneholde rapportering på indikatorer og støttende analyser, jf. punkt 1.5.  

Vi ber i tillegg om at årsrapporten inneholder  
 Tre-fem konkrete eksempler og beskrivelse av norske og internasjonale 

standardiseringsprosjekter som har vært av betydning for norsk næringsliv 
 Redegjørelse for hvordan norske og internasjonale standardiseringsprosjekter antas å ha  

bidratt til innovasjon, næringsutvikling og verdiskaping i norsk økonomi 
 Redegjørelse for driften av et nasjonalt kontaktpunkt for bruk av standarder i relasjon til 

regelverk 
 
Rapporten skal videre inneholde årsregnskap med regnskapsforklaringer. Departementet ber 
om at bruken av de øremerkede midlene omtales særskilt i årsrapporten.  

Årsrapporten skal sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 1. mars 2021. 

mailto:postmottak@nfd.dep.no
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 Oppfølging, kontroll og evaluering 

Tilskuddet som stilles til rådighet skal disponeres i samsvar med de rammene som 
fremkommer av dette tilskuddsbrevet, Prop. 1 S (2019-2020) for Nærings- og 
fiskeridepartementet og Stortingets vedtak. 

Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midler 
som gis til disposisjon, benyttes etter forutsetningene. 

Dersom Standard Norge gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med 
fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 

 
Med hilsen 
 
 
Wenche Stenberg (e.f.) 
ekspedisjonssjef  
 
 Solveig Brekke Fjeldheim  
 avdelingsdirektør 
 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Kopi: Riksrevisjonen 
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Vedlegg 1: Kalender for styringsdialogen 2020 

Nedenfor følger frister og krav til leveranser til departementet i 2020. Departementet tar 
forbehold om at det kan komme endringer gjennom året. Departementet tar sikte på å 
gjennomføre to kontaktmøter med Standard Norge i 2020, og at det avholdes egne fagmøter 
mellom departementet og Standard Norge.  
 

Dato Aktivitet 

1. mars Årsrapport for 2019 * 

15. mars Budsjettforslag for 2021 

26. mars Kontaktmøte vår 

20. september Risikovurdering 

November Kontaktmøte høst 
* Frist for årsrapport for 2020 er 1. mars 2021. 

Budsjettforslag for 2021 

Vi ber Standard Norge om å gi innspill til budsjettforslag for kommende år som grunnlag for 
departementets arbeid med statsbudsjettet for 2021. Dette gjelder både det generelle og det 
øremerkede tilskuddet, og er å betrakte som søknad om tilskudd for 2021. 

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål, strategier og gjeldende 
budsjettramme, og inneholde følgende:  

1. Hva som er de 1–3 viktigste områdene som bør ha oppmerksomhet i 2021. 
2. Oversikt over utgifter for årene 2019 (regnskapstall), 2020 (gjeldende budsjett) og 2021 

(gitt dagens ramme). 
 
 


	Statsbudsjettet 2020 – tilskuddsbrev
	1. Mål og indikatorer for tilskuddet
	1.1 Målbilde
	1.2  Hovedmål 1: Standard Norges arbeid skal føre til en god infrastruktur for standardiseringsarbeid.
	1.2.1 Indikatorer

	1.3 Hovedmål 2: Standard Norges arbeid skal føre til at internasjonale standarder i størst mulig grad er utviklet i samsvar med norske interesser.
	1.3.1 Indikatorer

	1.4 Hovedmål 3: Standard Norges arbeid skal føre til at næringslivet og offentlige myndigheter har forståelse for standarders betydning, og at relevante fagmiljøer deltar aktivt i standardiseringsarbeidet.
	1.4.1 Indikatorer

	1.5 Rapportering på mål og indikatorer

	2. Særskilt oppgave
	3. Budsjettvedtak for 2020
	3.1 Budsjettvedtak
	3.2 Utbetaling av tilskudd
	3.3 Finansiering på spesielle fagområder
	3.4 Øremerket tilskudd til internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor fiskeri og havbruk
	3.5 Tildeling

	4. Årsrapport 2020
	5. Oppfølging, kontroll og evaluering
	Vedlegg 1: Kalender for styringsdialogen 2020
	Budsjettforslag for 2021


