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Norges medlem i



250
komiteer hvor Norge
deltar i CEN og ISO

1 200
nye Norsk 

Standard årlig

2 260
norske eksperter 

som deltar

1 150
standarder lagd
nasjonalt i Norge

16 350
gyldige Norsk Standard

205 000
produkter tilgjengelig på

www.standard.no

69
komiteer og arbeidsgrupper

Norge leder

Mange standarder og mange mennesker 

17 700
gyldige standarder og

tilsvarende dokumenter
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Stadium 10-20 

Prosjektutvikling

Stadium 30-40 

Produksjon

Stadium 50-60 

Ferdigstillelse

Stadium 60.6-90

Bruk

Digitalisering i Standard Norge og Standard Online

• Digitalisering av vår egen virksomhet

− Effektivitet – kvalitet – bedre tjenester

• Avansert publisering – store mengder 

strukturerte data

• Forventninger fra kundene endres

−Deltager og brukere

• Utvikling med samhandling

• Ferdigstillelse med nye formater

• Tilby nye tjenester til sluttbruker

• Store muligheter

− Større involvering

− Bedre og enklere bruk 
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Standardisering på flere nivå

• Internasjonalt

• Nasjonalt 

• Høringer

Standard Norge per november 2016

• Deltakelse på ulike nivå

Deltakelse

• Internasjonalt (globalt og europeisk)

• Nasjonalt 

• Høringer

Standarder

• Nasjonale

• Europeiske

• Internasjonale (globale)
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Digitalisering –største standardiseringsområdet i ISO

IKT-sikkherhet og personvern - hva nå?
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Bygg

Energi

Miljø

Belysning

Tjenester
Avfall

IKT

Transport

Bærekraft

Indikatorer

Cybersikkerhet

Globale standarder for å utvikle smarte byer

Jacob Mehus - Hvorfor er standardisering så viktig for å lykkes med innovasjon?



- Q-Free kunne rett og slett ikke eksistert på den måten vi gjør uten 

bruk standarder. Da hadde vi vært et mye mindre firma enn vi er i 

dag. Vi høster nå fruktene av standardiseringsarbeidet vi gjorde for 

mange år siden (Knut Evensen, Q-free)

Bilde: Q-free
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Men hva så? 

IKT-sikkherhet og personvern - hva nå?

• EU-kommisjonen sier at 

• ICT standards are a cornerstone of 

the Digital Single Market.

• Policy – standardiseringspakke 2016

• Detaljerte planer og ny

standardisering
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Fokusområder for IKT området nasjonalt

• Gjennomføre komitearbeid med klargjøring av behov og 
prioriteringer

Anskaffelser

• Økt norsk innsats i utvikling av standarder for et sikrere digitalt 
samfunn 

Sikkerhet og 
personvern

• Ferdigstilt utredning og etablert samlet strategi for VelferdsteknologiVelferdsteknologi

• Gjennomført et prosjekt for utprøving av Smart City-indikatorer 
basert på internasjonale standarder

Smart City

• Oppfølging av «Multi Stakeholder Platform» (MSP) i EU-
kommisjonens Digital Single Market Strategy

Samhandling



14 Presentasjon av Standard Norge - per august 2015

Vi setter standarden


