Kriterier for reisestøtte til normkomitémedlemmer

1. Bakgrunn
Vi har hatt aktiv tilvekst til de norske komitéene de siste årene og NEK opplever at man arbeider stadig
bedre på nasjonalt nivå. Det er viktig at nasjonal deltagelse også gjenspeiler seg på det regionale
(europeiske) og internasjonale plan. NEK har i sin vedtatte strategi uttalt at internasjonalt arbeid
gjennom IEC skal gis prioritet. Vi ønsker økt norsk innflytelse innen elektroteknisk
standardiseringsvirksomhet og ønsker å bidra til at deltagelse utenom landets grenser opprettholdes og
helst øker. Gjennom budsjettvedtak for 2015 er det besluttet å iverksette stimuleringstiltak i form av en
toårig forsøksordning med målrettet støtte til utvalgte komitéområder.
Hovedsakelig blir all reiseaktivitet til nasjonalt, regionalt og internasjonalt standardiseringsarbeid dekket
av deltagerens arbeidsgiver. Det er en viktig hovedregel, og slik skal det fortsatt være. Det er et
grunnleggende og bærende prinsipp at standardiseringsarbeid er dugnadsarbeid, basert på frivillighet
og tuftet på virksomhetens egeninteresse.
Vårt primære ønske er å støtte arbeid i IEC-komitéer hvor vi er P-medlem eller hvor vi ønsker å bli det.
Tilsvarende på utvalgte CENELEC-områder. Det nye er at vi etablerer en forsøksordning i perioden 201516 med reisestøtte til deltagelse i regionale (europeiske) og internasjonale («oversjøiske») komitémøter.
Det er årlig stipulert støtte til ca. 20 reiser innen hver kategori. Reiser må godkjennes på forhånd av
NEKs fagsjef innen aktuelt komitéområde og støtte utbetales etter gjennomført reise vedlagt faglig
rapport.
NEK forutsetter at alle reiser skal skje på rimeligste og enkleste vis, i tråd med NEKs egen reisepolicy.
Støtten dekker kun faktiske og dokumenterbare reisekostnader, herunder transportkostnader,
hotellovernattinger samt dietter/utlegg til mat og drikke.

2. Hvem kan motta støtte?
I prinsippet kan alle normkomitéreisende søke om reisestøtte, men det understrekes at dagens
etablerte ordninger med frivillig standardiseringsarbeid fortsatt skal gjelde. Hovedmøter/plenumsmøter
skal prioriteres. Innen IEC betyr det at komitéer hvor Norge er P-medlem gis forrang. Den nye ordningen
retter seg også mot virksomheter hvor vi i dag har lav eller ingen deltagelse samt antatt nye vekst- og
satsningsområder innen IEC. Eksempler på virksomheter og deltagelse kan være:
-

Universiteter, høyskoler, forskningsmiljøer.
Små og mellomstore bedrifter, herunder enkeltmannsforetak, med svak økonomi men med
potensiale for fremtidsrettet teknologi.
Virksomheter innen vekst- og teknologiområder som har stor betydning for norsk nærings- og
samfunnsliv.
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3. Tildelingskriterier og –praksis
Søknad sendes via komitéleder som anbefaler reisen overfor aktuell fagsjef i NEK. Svar som bekrefter
støtte/ikke støtte gis normalt innen en uke etter mottatt søknad. Se vedlagte skjema. (Støtte, avslag
begrunnes ikke.)
Når reisen er gjennomført skal det samtidig med refusjonskravet til NEK vedlegges en kort rapport om
hva reisen omfattet og hva som ble oppnådd, samt kopi av reiseregning med nødvendig
dokumentasjon.

4. Omfang
For 2015 settes støtten pr reise til:
-

Inntil kr 8.000,- for reise innen Europa
Inntil kr 15.000,- for (oversjøiske) reiser utenfor Europa

Vedlegg:
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SØKNAD OM REISESTØTTE TIL DELTAGELSE I REGIONALT OG INTERNASJONALT
STANDARDISERINGSARBEID

NORMKOMITÉ (IEC eller CENELEC):

FORMÅL (hvilket møte, pågående arbeid, kort begrunnelse for støtten):

REISEPERIODE (fra-til):

REISESTREKNING:

DELTAGER:

DELTAGERS ARBEIDSGIVER:

REISEBUDSJETT/omsøkt beløp:

KOMITÉLEDERS VURDERING:

NEKs FAGSJEFS VURDERING OG KONKLUSJON:
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