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SN/K 563 – Anskaffelsesprosesser på IKT-
området
• Abelia 
• IKT Norge
• Den Norske Dataforening
• Accenture AS
• Microsoft Norge AS
• Telenor Norge AS
• Sparebank 1 Banksamarbeidet DA
• Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
• IBM Norge
• DNB Bank ASA
• Statens vegvesen
• KS
• DLA Piper Norway AS v/ Arne Engesæth (komitéleder)
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Mandat for SN/K 563 Anskaffelsesprosesser på IKT-
området

«Komiteen skal gi innspill til Standard Norge om behovet for utvikling av norske 
standarder for IKT anskaffelser. Arbeidet skal inkludere en helhetlig vurdering av 
behov for:
- Innkjøpsprosedyrer
- Standardkontrakter
- Ytelses-/funksjonsbeskrivelser
- Andre områder relevant for IKT anskaffelser
Komiteen skal i sitt arbeid legge vekt på å etablere en modell for norske 
standarder for IKT anskaffelser som bidrar til forutsigbarhet, forenkling, 
innovasjon og konkurranse på like vilkår. Det skal også legges vekt på utvikling av 
standarder som gjør det attraktivt for leverandører å delta som tilbydere. (…)»
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Mandat for SN/K 563 Anskaffelsesprosesser på IKT-
området - forts.

«Komiteen skal gi en oversikt over behov og beskrive en helhetlig modell for 
norske standarder som understøtter IKT anskaffelsesprosessen for private og 
offentlige aktører. Standard Norges modell og prinsipper for anskaffelser med 
eksisterende standarder som blant annet benyttes innen bygg, anlegg og eiendom 
(BAE), skal legges til grunn så langt som mulig.
Der det er relevant skal komiteen legge til grunn bruk av europeiske 
(CEN/CENELEC) og globale (ISO/IEC) standarder.
Komiteen skal levere en sluttrapport med anbefalinger til Standard Norge. 
Rapporten skal inkludere (men ikke begrenses til) en vurdering av behov, forslag til 
helhetlig modell, prioriteringer og fremdrift for standardiseringsarbeidet.(…)»
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Mandat for SN/K 563 Anskaffelsesprosesser på IKT-
området - forts.

«Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 2 år, men skal levere statusrapport 
etter 1 år. Komitélederen velges av komiteen for en periode på to år. Det skal 
fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år 
om gangen.”
Til å lede komiteen har Standard Norge engasjert Arne Engesæth, advokat og 
partner i Advokatfirma DLA Piper Norway DA. Det formelle valget foretas imidlertid 
av komiteen i første komitémøte, jf. Standard Norges regler for komitéarbeid omtalt 
i pkt. 3.»
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Komitésekretærens oppgaver

• Det administrative arbeidet
• Holde komiteen oppdatert og 

elektronisk dokumentarkiv á jour
• Følge opp tiltak ved uenighet
• Sørge for at forslagene til standarder 

utformes etter gjeldende regler
• Bidra til at komiteen er bredt 

sammensatt
• Bistå komitéleder
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Komitéleders oppgaver

• Lede komiteens møter
• Påse at arbeidet gjøres i henhold til 

mandat og plan
• Opptre nøytralt og inkluderende og 

være resultat- og løsningsorientert 
• Søke konsensus
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Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?

Prosjektleder Hilde Larmerud

hla@standard.no
Mobil: 938 90 746

www.standard.no
www.facebook.com/standard.no
https://twitter.com/standard_no
http://www.youtube.com/user/Standardiseringen
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