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Høringsuttalelse: Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse  
Vi viser til høringsbrev av 12. desember 2022 om forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og 
ledelse av norske selskaper. I høringsbrevet bes det om forslag til hvordan man kan oppnå bedre 
kjønnsbalanse i ledelsen i næringslivet, herunder foreslås det en hjemmel for innføring av en 
sertifiseringsordning for likestilling og mangfold. Vårt høringsinnspill berører i hovedsak etablering av 
sertifiseringsordning. 

Norsk Sertifisering AS har utviklet en akkreditert sertifiseringsordning for mangfoldsledere. Ordningen 
ble etablert i 2020 og det er i dag 178 sertifiserte mangfoldsledere gjennom vår ordning. Flere av disse 
skal resertifiseres allerede i år. Av de erfaringer vi ser bidrar dette arbeidet til økt bevissthet om 
likestilling og mangfold, bedre kjønnsbalanse og god mangfoldsledelse i virksomhetene. Vi har ikke 
innført krav om statistikk eller rapporteringer fra virksomhetene, men ser ikke bort fra at en slik 
rapportering kan innføres ved en bedriftsordning eller ved årsoppfølging og resertifisering. I løpet av 
2023 utvides sertifiseringsordningen til også å gjelde for bedrifter. Basert på våre erfaringer med ulike 
sertifiseringsordninger vil vi forslå følgende for sertifiseringsordningen: 

• Det har i mange år vært et tydelig skille mellom kursleverandører, sertifiseringsorganer, og 
akkrediteringsorgan. Dette økosystemet er regulert gjennom internasjonalt anerkjente 
standarder både fra ISO CASCO og IAF som skiller de ulike rollene i økosystemet fra hvem som 
kan utvikle standarder, hvem som kan sertifisere og hvem som kan akkreditere. 

• Sertifiseringsordningen må bygge på anerkjente krav-standarder som understøtter regelverk og 
som stiller krav til virksomhetsstyring  

• Fagområdene likestilling og mangfoldsledelse bør ha en felles sertifiseringsordning. 

• Vi fraråder sterkt at offentlige institusjoner tilbyr sertifiseringstjenester da det er i konflikt med 
det offentliges rolle både som regelverksutvikler og som tilsynsmyndighet. Det samme gjelder 
for tilsyn og håndheving fra ombud og nemder. 

• Sertifiseringsordningen må være uhildet og adskilt fra kurs og kompetanseprogrammer for 
implementering av virksomhetskrav, eksempelvis vil ikke Likestillingssentra som har veiledning 
og pådriverrolle som kjerneaktivitet kunne utføre akkrediterte sertifiseringstjenester. 

• Sertifiseringsordningen skal være akkreditert slik at det sikres tilsyn med ordningen. 

• Sertifiseringstjenesten må utføres av tredjepart som er akkreditert (Ref CSRD). 

• Ordningen kan sikres attraktivitet ved at tredjeparts sertifiseringsordning benyttes ved 
anskaffelser samt at gyldige sertifikater er grunnlag for bærekraftsrapportering  

• Sertifiseringsordningen skal være ikke-diskriminerende og konkurransereglene ivaretas. 

• Det kan være flere og ulike kursleverandører, men kravene til sertifisering bør være de samme. 

• For mindre virksomheter som ikke er sertifiserte kan det utvikles en verifikasjonsordning som 
innebærer dokumentkontroll og ikke bedriftsbesøk. 

 

mailto:info@norsksertifisering.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-bedre-kjonnsbalanse-i-ledelsen-i-norske-selskaper/id2950074/
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• De fleste større virksomheter sertifiseres allerede etter internasjonalt anerkjente standarder som 
ISO 9001 Kvalitetsledelse og andre tilsvarende ledelsesstandarder. Norsk Standard for 
mangfoldsledelse er bygd opp etter samme struktur som disse ledelsesstandardene. Når 
sertifiseringstjenesten utføres i samband med utstedelse av andre sertifikater vil dette lette 
kostnadene for virksomhetene. 

• Det skal være muligheter for å gjennomføre remote sertifisering (digital tjeneste), etter et 
standardisert opplegg. 
 

Nedenfor gir vi en kort orientering om oss og om sertifiseringsordningen for mangfoldsledelse, samt 
utdyper noen forhold vi anser som viktige for en sertifiseringsordning. Vi har i notatet lagt inn en rekke 
lenker for mer informasjon. 
 
Kort om Norsk Sertifisering AS 
Norsk Sertifisering AS er et sertifiseringsorgan som tilbyr en akkreditert sertifiseringstjeneste for 
sertifisering av mangfoldsledere. At sertifiseringstjenesten er akkreditert innebærer at den er gjenstand 
for en uavhengig vurdering av en bedrifts kompetanse, integritet og uavhengighet . I Norge er det 
Norsk Akkreditering som forestår akkreditering av sertifiseringsorgan, og vi har følgelig 
revisjonsbesøk fra Norsk Akkreditering jevnlig som reviderer alle våre sertifiseringstjenester både 
for personell og for bedrifter.  

Vi har i dag 11 akkrediterte personellsertifiseringer og 3 akkrediterte bedriftssertifiseringer. Vi 
sertifiserer virksomheter i alle størrelser fra mikrobedrifter med mindre enn fem ansatte, til større 
virksomheter med flere hundre ansatte. Våre akkrediteringer ligger åpent til gjennomsyn. 

Norsk Sertifisering AS er også utpekt sertifiseringsorgan fra Arbeidstilsynet etter Forskrift om 
administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område hvor det i kapittel 7 stilles krav til 
sertifiseringsorgan. Ordningen innebærer at vi gjennom utpeking fra Arbeidstilsynet sertifiserer 
virksomheter som vil drive sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring. Ordningen gjelder arbeidsutstyr og 
er basert på Arbeidstilsynets forskrifter samt normative dokumenter utarbeidet av Samordningsrådet 
etablert Arbeidstilsynet. Petroleumstilsynet er tilsluttet samme ordning. 

 

Utvikling av Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201)  
Standard Norge startet forarbeid i 2015 og etablerte i 2016 en nasjonal komite (SNK 566) som fikk i sitt 
mandat å utvikle en Norsk Standard for mangfoldsledelse. Alle aktører som den gang var i markedet for 
mangfold og likestilling ble orientert og invitert til å delta i komitearbeidet. Komiteen sluttførte sitt arbeid i 
2018 med utgivelse av NS 11201:2018 Ledelsessystemer for mangfold - Krav.  

 
Etablering av sertifiseringsordning for likestilling og mangfold 
Norsk Sertifisering AS har utviklet et normativt dokument for sertifisering av mangfoldsledere basert på 
den internasjonalt anerkjente standarden Veiledning for samfunnsansvar ISO 26000 og den norske 
standarden for mangfoldsledelse (NS 11201). Sertifiseringsordningen for personell kom i gang i 2020. Norsk 
Akkreditering har bekreftet at ordningen tilfredsstiller kravene gjennom utstedelse av sertifikat i tråd med 
den internasjonalt anerkjente standarden NS-EN ISO/IEC 17024:2012 Samsvarsvurdering - Generelle krav til 
organer for sertifisering av personer. I tillegg til sertifikat fra Norsk Akkreditering har Norsk Sertifisering AS 
også fått godkjent sertifiseringen av den internasjonale akkrediteringsorganisasjonen International 
Personnel Certification Association (IPC).  

Norsk Sertifisering AS oversendte i 2022 en ny søknad til Norsk Akkreditering om etablering av en 
bedriftssertifisering for likestilling og mangfoldsledelse på basis av de samme standardene. Hensikten med 
bedriftssertifiseringen er å tilrettelegge for at bedrifter kan implementere standarden på lik linje med 
øvrige standarder for god virksomhetsstyring og vil således bidra til å styrke den enkelte bedrifts 

https://norsksertifisering.no/
https://www.akkreditert.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1360
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1360
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/sertifiseringsorgan-utpekt-av-arbeidstilsynet/#:~:text=Sertifiseringsorgan%20utpekt%20av%20Arbeidstilsynet.%20Sertifiseringsorganer%20er%20virksomheter%20som,sakkyndig%20kontroll%20og%20sertifisert%20oppl%C3%A6ring.%20Ordningen%20gjelder%20arbeidsutstyr.
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/sertifiseringsorgan-utpekt-av-arbeidstilsynet/
https://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=iso+26000
https://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=11201
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1306305
http://www.ipcaweb.org/
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kvalitetssystem og understøtte regelverket. Gjennom sertifiseringsordningen vil virksomhetene følges opp 
årlig blant annet med besøk av systemrevisorer og fagrevisorer. 

I eierskapsmeldingen Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap legger regjeringen til grunn allment 
anerkjente eierstyringsprinsipper og -standarder. Videre omtales Bærekraftsdirektivet (CSRD - Corporate 
Sustainability Reporting Directive). Bærekraftsdirektivet viser til standarder og nevner ISO standarden med 
veiledning for samfunnsansvar ISO 26000 spesielt. Denne standarden bør derav legges til grunn for en 
sertifiseringsordning for likestilling og mangfold slik vi har gjort. Det henvises også til at medlemsstatene 
kan benytte nasjonale standarder (eksempelvis bruk av NS 11201 for mangfoldsledelse). Vi mener derfor at 
vårt normative dokument som er bygd på kravene i ISO 26000 og NS 11201 bør kunne benyttes som et 
grunnlag for en nasjonal sertifiseringsordning for likestilling og mangfold.  

Videre er vi kjent med at Danmark nå har lansert egen nasjonale standard for mangfoldsledelse, og den 
internasjonale komiteen for HR management (ISO/TC 260) har utviklet en veileder for mangfoldsledelse 
(ISO 30415:2021). ISO har også etablert standardiseringsorganisasjonen ISO har nylig etablert en egen 
komite for likestilling som nå utvikler en veiledende standard ISO/DIS 53800 Guidelines for promotion and 
implementation of gender equality and women’s empowerment. Ved revisjon av sertifiseringsordningen 
kan flere av disse nevnte standarder legges til grunn både for kurs og for sertifisering. 

Dersom departementet ønsker å legge til regelverk og/eller andre krav for bedre kjønnsbalanse i styrer og 
ledelse i sertifiseringsordningen eksempelvis rapporteringer på likestilling stiller vi oss selvsagt til 
disposisjon for slike endringer og vil delta konstruktivt i et slikt arbeid. Det samme gjelder utvikling av en 
akkreditert verifikasjonsordning dersom dette ansees som aktuelt som alternativ for mindre selskaper. 

 

Bærekraftsrapportering og krav om attestasjon utført av tredjepart 
Departementet nevner i sitt høringsutkast at «sertifiseringsordningen utformes på en måte som gir den 
tillit også utenfor Norge. Dette gjelder både for internasjonale investorer, og internasjonale kunder og 
brukere. Med økt globalt fokus på mangfold og likestilling, kan en objektiv sertifisering virke som et viktig 
stempel for norske aktører som eksporterer til eller befinner seg i utlandet. Det vil etter departementets 
vurdering derfor være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i felles-europeiske krav til samfunnsansvar ved 
utforming av en slik ordning. Ved utforming av ordningen vil det ses hen til EU-direktiv om selskapers 
bærekraftsrapportering. EU-direktiv om selskapers bærekraftsrapportering. Direktivet inneholder 
rapporteringskrav om kjønnsbalanse og mangfoldsarbeid, og skal utfylles av rapporteringsstandarder 
(European Sustainability Reporting Standards)».  

Norsk Sertifisering støtter at ordningen etableres som ikke-diskriminerende men at ordningen bør være 
åpen for alle, ikke bare nasjonalt, men også globalt. Det vil den være om ordningen basertes på 
internasjonalt anerkjente standarder med tilhørende kontrollmekanisme som en akkreditert ordning er. 

EUs bærekraftsdirektiv The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) inneholder krav om 
attestasjon utført av tredjepart. Den internasjonale standarden som gir Veiledning for revisjon av 
ledelsessystemer NS-EN ISO 19011 omhandler krav ulike type revisjoner som internrevisjon, annen parts 
revisjon hvor eksempelvis en kunde gjennomfører revisjon hos en leverandør, og tredjeparts revisjon hvor 
et nøytralt og uavhengig sertifiseringsorgan reviderer virksomheten. I praksis er det akkrediterte 
sertifiseringsorgan som utfører tredjeparts kontroll og demonstrerer samsvar / compliance mellom 
virksomhetens arbeidsprosesser og krav i regelverk og standarder som virksomheten tar i bruk. Etter 
gjennomgang og bedriftsbesøk får virksomhetene utstedt et sertifikat som har en gitt gyldighetsperiode 
gjerne på 3 år og som fornyes etter en gitt tid som beskrives i det normative dokumentet for 
sertifiseringsordningen. 

I tillegg til en akkreditert sertifiseringstjeneste er det også mulig å utvikle tjenester for validering og / eller 
verifikasjon etter en ny standard fra ISO CASCO – NS-EN ISO/IEC 17029:2019 Samsvarsvurdering - Generelle 
prinsipper og krav for validerings- og verifikasjonsorganer, som også er fastsatt gjeldende i Norge. En 
verifikasjonsordning er i hovedsak en enklere tilsynsordning hvor sertifiseringsorganet sjekker eksempelvis 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20222023/id2937164/
https://www.iso.org/standard/71164.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/84591.html?browse=tc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464
https://www.standard.no/fagomrader/kvalitet-og-/revisjoner---iso-19011/
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1114357
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1114357
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kompetansekriterier, sikkerhet og vesentlighet, bekreftelser for påkrevde aktiviteter, samsvarserklæring 
med videre.  

Selv om verifikasjoner også kan utstedes av tredjeparter (akkrediterte sertifiseringsorgan) så vil den beste 
forsikringen for en myndighet eller et eksempelvis et innkjøpsorgan være en akkreditert 
sertifiseringsordning. En valideringsordning vil innebære å verifisere innsikt gjennom dokumenter som 
kontrolleres, men en sertifiseringsordning innebærer at sertifiseringsorganet med revisorer/fagrevisorer er 
på stedlig besøk hos den enkelte virksomhet som skal sertifiseres i en gitt standard. 

 
Like konkurranseforhold 

Det er flere tilbydere i markedet med ulike kurs og kompetanseressurser om likestilling, mangold og 
mangfoldsledelse. Flere av disse kan tilpasses en enhetlig akkreditert sertifiseringsordning ved å legge 
anerkjente standarder til grunn for sertifisering og verifikasjoner. 

Offentlige og private kompetansetilbydere bør kunne konkurrere på like vilkår da det allerede er et etablert 
marked for denne type tjenester. Likestilt arbeidsliv mottar statsstøtte og tilbyr sine tjenester gratis i 
markedet. Når dette tilbys i det private markedet hvor det er etablerte tjenester, bryter dette med 
prinsippet om lik konkurranse, samfunnsøkonomisk effektivitet og markedsaktørprinsippet. Dette er omtalt 
i Hjelmengutvalget som nevner et grunnleggende prinsipp om at når en offentlig aktør driver kommersiell 
aktivitet i konkurranse med andre, så skal driften skje på markedsmessige vilkår inklusive prising av 
tjenestene. Dette nevnes også i et KS Notat som sammenstiller rapporter fra BDO og Oslo Economics om 
like konkurransevilkår. I notatet nevnes bla forslaget fra Oslo Economics om at markedsaktørprinsippet skal 
gjelde for offentlige tjenester i intervallet mellom 5 og 12 millioner kroner og en utskillelsesplikt for 
virksomhet med omsetning over 12 millioner kroner. En «gratis nasjonal offentlig tjeneste» vil også kunne 
oppfattes som diskriminerende.  

Vår anbefaling er en organisering eller utskilling av Likestilt Arbeidsliv som selvstendig juridisk enhet med 
adskilt regnskap hvor alle kostnader medtas. Rådgivningstjenestene kan da videre tilpasses en akkreditert 
tredjeparts sertifiseringstjeneste adskilt fra Likestilt arbeidsliv.  

Sertifiseringsordningen og evt verifikasjonsordning bør være organisert som en akkreditert ordning og 
tilbys fra tredjeparts sertifiseringsorgan. For å sikre konkurranse og enhetlige tjenester kan det utarbeides 
felles krav til sertifiseringsorgan som grunnlag for akkreditering. 

Dersom en akkreditert verifikasjonsordning vurderes som en ordning for mindre bedrifter, må det avklares 
av Norsk Akkreditering om bedriftssertifisering og verifikasjon kan tilbys å samme grunnlag (eksempelvis de 
samme standardene). Alternativt kan en verifikasjonsordning tilbys for alle. Ved en eventuell 
verifikasjonsordning tilbudt fra en tredjeparts leverandør må det avklares om det er tilstrekkelig grunnlag 
for bærekraftsrapportering.  

 

Hva skal til for at en sertifiseringsordning lykkes? 

Sertifiseringsordninger kan sikres større utbredelse gjennom ulike tiltak. Vi vil peke på følgende: 

- Internasjonalt anerkjente kravstandarder (A-standarder) utarbeidet fra 
standardiseringsorganisasjoner må legges til grunn i sertifiseringsordningen.  

- Kravene i ordningen som beskrives i det normative dokumentet for ordningen bør ikke være for 
komplisert for å få flest mulig med. 

- Sertifiseringsordningen bør være tredjeparts sertifisering og knyttes til regelverk (eller være frivillig, 
men da vil færre benytte seg av den) 

- Ordningen og sertifikatene bør kunne benyttes i anskaffelser for å sikre annerkjennelse og 
etterspørsel. For å utnytte anskaffelsesdirektivet som virkemiddel er det viktig at ordningen er 
akkreditert og ikke er diskriminerende. 

https://www.ks.no/contentassets/0b49458b05ca4a4785d96138a6f1849b/Notat-Sammenligning-av-BDOs-og-OEs-rapporter.pdf
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- Sertifikatene som utstedes bør kunne benyttes av finansinstitusjoner som grunnlag for å vurdere 
sosial bærekraft, på lik linje med andre sertifikater. 

- Større virksomheter som er sertifiserte, vil stille krav til sine underleverandører og partnere for å 
opprettholde sine sertifikater (slike krav i ordningen gjennomgås ved revisjonsbesøk) 

- Kurs og rådgivning til virksomhetene bør kunne tilbys av ulike virksomheter som konkurrerer på likt 
grunnlag, eksempelvis med et felles normativt dokument som omhandler bruk av anerkjente 
standarder 

- Virksomheter som tilbyr kurs og rådgivning kan ikke tilby akkrediterte sertifiseringstjenester. Dette 
gjelder eksempelvis Likestillingssentrene som har en faglig veiledende og pådriver rolle. Denne 
rollen bør ikke sammenblandes med kontrollfunksjoner som sertifisering. 

- Pådrivere og kompetansevirksomheter bør arrangere erfaringssamlinger og dele kunnskap 
- Finansinstitusjoner og myndigheter kan trekke fram effekter av ordningen  
- En finansieringsordning for sertifiseringsordningen kan bidra til at flere velger å sertifisere seg fordi 

kostnadene reduseres 

Punktene over er viktige grunnlag dersom ordningen skal bli anerkjent og ikke diskriminerende, men kunne 
benyttes av mange. Det er spesielt viktig å benytte standarder fastsatt av Standard Norge eller CEN dersom 
sertifikatene skal kunne benyttes relatert til bærekraftsdirektivet som omtalt i høringsnotatet. Dette 
punktet er også viktig for det arbeidet som verdipapirlovutvalget er i gang med på oppdrag av 
Finansdepartementet. 

Vi mener at oppgaver som følger av regelverk bør knyttes til virksomhetenes kjerneprosesser og da det 
virksomhetsstyringssystem / ledelsessystem som den enkelte virksomhet har. Eksempelvis er det mange 
virksomheter som nå lager egne bærekraftstrategier, men dersom arbeidet med bærekraft og også 
likestilling og mangfold ikke knyttes til virksomhetens kjerneprosesser og kontinuerlig forbedringsarbeid, så 
vil det ikke ha tilstrekkelig styrke og virkning. Vi anbefaler innføring av en sertifiseringsordning fordi vi 
nettopp ser effekten av jevnlige revisjonsbesøk. 

Det bør være like konkurranseforhold for offentlige og private tjenestetilbydere. Konkurransen mellom 
offentlige og private tjenestetilbydere bør skje på like vilkår i den forstand at rammebetingelsene for er 
konkurransenøytrale slik også Produktivitetskommisjonen peker på i sin første delrapport i 2015.  

 
Kobling av standarder og samsvarskontrollordninger til regelverk 

Arbeidstilsynets forskrift for administrative ordninger er et eksempel på kobling mellom 
sertifiseringstjenester og regelverk. I denne ordningen utpekes sertifiseringsorgan for sakkyndige og 
opplæringsorgan, hvor sertifiseringsordningen skal utføres etter krav i forskrifter samt dokumentene 
«Tilleggskriterier», «Opplæringsplaner» og «Normer for kontrollomfang». Denne ordningen har i dag 
sertifiseringsorgan hvor noen sertifiseringsorgan er akkrediterte og noen ikke er det. For å tilfredsstille 
bærekraftsdirektivets krav om attestasjon utført av tredjepart bør man stilte krav om akkreditering av 
sertifiseringsorganer noe som også vil være i tråd med standardene som omhandler samsvarskontroll (ISO 
CASCO). 

 
Økosystemet omkring sertifisering  
Forholdet omkring sertifisering, standardisering og akkreditering i Norge er omtalt i St.prp. nr 106 (1989-
1990). Etter den tid er det gjort organisatoriske endringer hvor de fire standardiseringsorganisasjonene er 
fusjonert til Standard Norge som er tilknyttet Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), mens Norsk 
akkreditering er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet som myndighet.  

EU har utviklet en egen standardiseringspolicy som bla omfatter regulering av standardisering (EU 
1025/2012) samt liste over utpekte standardiseringsorganisasjoner i de ulike land i tråd med reguleringen. 
EU peker på standardisering som et virkemiddel for europeisk regulering og europeiske standarder kan 
harmoniseres med europeiske direktiv. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0c36c9f9c1ca4ecebecc7142b2420511/rapprt-like-konkurransevilkar-for-offentlige-og-private-aktorer.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-1/id2395258/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1989-90&paid=2&wid=b&psid=DIVL1048
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1989-90&paid=2&wid=b&psid=DIVL1048
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/standardisation-policy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R1025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R1025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0510(02)&from=EN
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Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN som EU viser til i sin policy for standardisering, har en 
samarbeidsavtale fra 1991 med den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (Vienna 
Agreement). Avtalen innebærer blant annet at standarder som er utviklet av ISO kan fastsettes som 
europeiske standarder. Det betyr i konsekvens at når en internasjonal standard fra ISO adopteres av CEN, 
så skal standarden også fastsettes gjeldende i Norge. Dette har vært praksis i mange år og alle 
internasjonale standarder som stiller krav til sertifiseringsorgan og akkrediteringsorgan (ISO CASCO  
standarder for samsvarskontroll) er derfor fastsatt som Norsk Standard. Komiteen ISO CASCO har bred 
deltakelse både fra ulike land og ulike organisasjoner. Blant annet deltar de internasjonale 
akkrediteringsorganene som vi benytter for internasjonale personellsertifikater som den før nevnte IPC 
samt den europeiske organisasjonen for kvalitet EOQ. I tillegg deltar også den internasjonale 
organisasjonen for alle akkrediteringsorgan The International Accreditation Forum (IAF). IAF utvikler egne 
dokumenter som bla er grunnlag for revisjon av sertifiseringsorgan. 

Også alle ledelsessystemstandarder som sertifiseringsorgan benytter som grunnlag for 
sertifiseringstjenestene (ISO MSS - Management System Standards) blir fastsatt som Norsk Standard etter 
samme forhold som ISO CASCO standardene. Den mest brukte ISO standarden i Norge er ISO 9001 som 
stiller krav til virksomhetene om kvalitetsledelse.  Det er Standard Norge som forvalter alle standarder 
både fra ISO og CEN i Norge, herunder også ISO CASCO standarder som gjelder for alle sertifiseringsorgan 
og akkreditering i Norge. 

 

https://www.cencenelec.eu/about-cen/cen-and-iso-cooperation/
https://www.cencenelec.eu/about-cen/cen-and-iso-cooperation/
https://www.iso.org/casco.html
https://www.eoq.org/
https://iaf.nu/en/home/

