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Utfordringer løses best i fellesskap
Stikkordet for å nå bærekraftsmålene er å bygge nettverk der mennesker samarbeider i en virksomhet eller i
en infrastruktur som går på tvers av virksomheter. Utfordringene regjeringen inviterer til innspill på, krever et
bredt samarbeid. Virksomhetene kan naturligvis bidra på sin måte, men løsningene må utvikles på tvers av
næringer og mellom næringsliv og forvaltningen.
Det er for å løse slike komplekse oppgaver NEKs virksomhet kommer inn i bildet. Et av virkemidlene til NEK
er å bringe mennesker med ulik faglig bakgrunn og interesser sammen for å finne gode fellesskapsløsninger.
NEK er knyttet opp mot et internasjonalt system som arbeider med å utvikle og vedlikeholde standarder på
vegne av storsamfunnet. På nasjonalt plan pågår mye av dette arbeidet i samarbeid med myndigheter.
Det tette samarbeidet mellom EU-kommisjonen og de europeiske standardiseringsorganisasjonene er en
veiviser for hva man kan få til på et nasjonalt plan. Standarder spiller i denne sammenhengen en rolle i å
gjøre de politiske beslutningene operative. Det vil alltid gå en grense for hvor detaljerte politiske
beslutninger kan være og hvor detaljert et departement kan gi utfyllende veiledning. Dette innebærer et
handlingsrom som i mange tilfeller kan være så stort at den enkelte virksomhet vil ha utfordringer med å se
sin rolle i å være en del av løsningen.
Vi vil anbefale regjeringen vurdere løsningen EU-kommisjonen så ofte benytter ifm. direktiver og
forordninger. EU-kommisjonen vil i slike tilfeller benytte «standardization request» ovenfor oss og våre
europeiske søsterorganisasjoner. I lys av departementenes føringer vil denne være egnet for å utdype de
politiske beslutningene og ambisjoner ovenfor ulike nasjonale næringer. Man drar da veksler på et allerede
eksisterende nettverk av eksperter fra næringsliv, industri og forvaltning. NEK har et nettverk med over 700
eksperter knyttet til ulike fagområder. Nettverket har allerede erfaring og er vant til å arbeide mot
tilsvarende oppdrag fra EU-kommisjonen.
De globale standardiseringsorganisasjonene ISO og IEC har allerede kartlagt standarder som er relevante for
å nå bærekraftsmålene. Regjeringen kan dermed bringe norsk politikk i tråd med god internasjonal praksis.
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