ETSI NSO-aktiviteter i 2021
Årsrapport for Nkoms aktiviteter som nasjonalt
standardiseringsorgan for ETSI

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sammendrag
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI. Vår
rolle som NSO innebærer blant annet å gjennomføre nasjonale høringer av nye eller endrede
standarder, avgi konsolidert norsk stemme og transponere vedtatte standarder til norsk standard.
NSO-virksomheten er integrert i Nkoms ordinære virksomhet.
I 2021 gjennomførte Nkom om lag 80 høringer av utkast til harmoniserte standarder fra ETSI.
Nkom ønsker å sikre at det norske samfunnet er best mulig orientert om ny teknologi innen elektronisk
kommunikasjon. Vi gjør tilgjengelig nyttig forbrukerinformasjon, nyheter, regelverk, forskrifter og lover
på vår nettside, har informasjonskampanjer og informerer i ulike bransjekanaler. Vi bestreber oss på å
respondere raskt på henvendelser fra forbrukere, bransjer, myndigheter og media.
Nkom publiserte norsk oversettelse av standarden «EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) "Krav til universell
utforming for IKT-produkter og -tjenester» i 2021.
Høsten 2021 var Nkom i dialog med Tilsynet for universell utforming om oversettelse av EN 301 549
V3.2.1 (2021-03) til norsk.
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1 Introduksjon
ETSI er en av de tre europeiske standardiseringsorganisasjonene som er listet opp i vedlegg 1 til
Standardiseringsforordningen1 som er gjennomført i Norge med forskrift 9. september 2014 nr. 1164
om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI. Som
NSO for ETSI gjennomfører Nkom nasjonale høringer av nye eller endrede standarder. Nkom avgir
konsolidert nasjonal stemme og eventuelle konsoliderte nasjonale kommentarer til ETSI. Nkom
transponerer vedtatte standarder til norsk standard. Nkom har også rett til å oversette europeiske
standarder fra ETSI til norsk. I tillegg informerer Nkom om ETSI i Norge.

2 Høringer
Det er gratis å abonnere på informasjon om nasjonal høring av ETSI-publikasjoner. Det er også gratis å
gi kommentarer ifm. slike høringer. Dette ansees som gunstig for små og mellomstore bedrifter (SMB).
I 2021 gjennomførte Nkom høring av rundt 80 ETSI-standarder.
Høringene ble gjennomført ved å publisere informasjon på Nkoms internettsider, samt ved å sende
epost med informasjon om høringene til aktører som abonnerer på dette.

3 Transponeringer
Nkom transponerer vanligvis alle ETSI-standarder til norsk standard. 2021 var ikke noe unntak i så
måte.

4 Informasjonsarbeid
Nkom ønsker å sikre at det norske samfunnet er best mulig orientert om ny teknologi innen elektronisk
kommunikasjon. Vi gjør tilgjengelig nyttig forbrukerinformasjon, nyheter, regelverk, forskrifter og lover
på vår nettside, har informasjonskampanjer og informerer i ulike bransjekanaler. Vi bestreber oss på å
respondere raskt på henvendelser fra forbrukere, bransjer, myndigheter og media. På grunn av
▬
1
Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012
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koronasituasjonen ble det imidlertid ikke arrangert konferanser eller andre møteplasser for å
informere om ETSI i 2021.
På Nkoms internettside for standardisering er det lenker til ETSIs internettsider.

5 Oversettelser
Nkom samarbeidet med Tilsynet for universell utforming i Digitaliseringsdirektoratet om å oversette
ETSI-standarden «EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) – Accessibility requirements for ICT products and
services» til norsk. En rekke andre relevante aktører ble involvert i prosessen med å lage den offisielle
norske oversettelsen av denne standarden. Denne oversettelsen ble publisert i juni 2021.
I 2021 startet også dialog med Tilsynet for universell utforming om oversettelse av EN 301 549 V3.2.1
(2021-03) til norsk.

6 Aktuelle utfordringer
6.1 Koronapandemien
På grunn av koronapandemien måtte også ETSI se seg nødt til å stenge sine lokaler slik at det ikke ble
arrangert møter med fysisk oppmøte i sine lokaler i deler av 2021.
De fleste Nkom-ansatte har i store deler av 2021 operert fra hjemmekontor.
På grunn av koronasituasjonen ble det ikke arrangert konferanser eller andre møteplasser for å
informere om ETSI i 2021.

6.2 Godkjenning av harmoniserte standarder
Jf. Standardiseringsforordningen artikkel 24 skal de europeiske standardiseringsorganisasjonene sende
en årlig rapport om gjennomføringen av Standardiseringsforordningen til Kommisjonen, herunder om
anvendelsen av artikkel 4, 5, 10, 15 og 17.
Jf. Standardiseringsforordningen artikkel 10, punkt 5, skal Kommisjonen sammen med de europeiske
standardiseringsorganene vurdere om dokumentene som utarbeides av de europeiske
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standardiseringsorganene er i samsvar med den opprinnelige anmodningen. ETSI rapporterer om at
man i lengre tid har hatt store utfordringer med å få Kommisjonen til å godta at publiserte
harmoniserte standarder er i samsvar med den opprinnelige anmodningen. De andre europeiske
standardiseringsorganisasjonene har også dette problemet. Derfor er det nå en del harmoniserte
standarder som er godkjent av de europeiske standardiseringsorganisasjonene som ikke er listet i «Den
europeiske unions tidende».
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