Mandat
Utvalget for internasjonal handelsforenkling
Mandat
Utvalget for internasjonal handelsforenkling i NorStella, heretter kalt Utvalget, skal forestå og
koordinere arbeidet med standardisering og forenkling av nasjonale og internasjonale
handelsprosedyrer og prosedyrer mellom næringslivet og den offentlige sektor knyttet til eksport og
import. Med handelsprosedyrer menes alle funksjoner som er relatert til en handelstransaksjon, det vil
si bestilling, transport, betaling, fortolling, osv.
Utvalget skal:
 Prioritere handelsforenklingsspørsmål som har betydning for næringslivet
 Prioritere handelsforenklingsspørsmål der Utvalget, gjerne i samarbeid med andre organer, antas å
ha påvirkningsmuligheter
 Treffe nødvendige tiltak for å sikre at utviklede løsninger kommer til nasjonal anvendelse.
 Arbeide aktivt på nasjonalt plan med sikte på innføring av forenklede prosedyreløsninger innenfor
næringslivet og mellom næringslivet og offentlig sektor.
 Følge opp saker vedrørende forenkling og standardisering av dokumenter og prosedyrer, som til
enhver tid er til behandling i UN/ECE og i andre internasjonale samarbeidsfora, herunder påse at
norske interesser og behov blir ivaretatt i dette arbeid på en tilfredsstillende måte.
 Tilrettelegge forholdene innenfor prosedyreområdet for effektiv innføring og økt bruk av moderne
informasjonsteknologi, herunder utvikle løsninger for integrering av papirbaserte
dokumentprosedyrer med elektroniske dokumentprosedyrer.
 Bistå å oppmuntre aktiviteter på tvers av fagområdene i NorStella
Utvalg
Deltakelse i utvalget for internasjonal handelsforenkling er åpen for alle personer med kompetanse
innenfor de områder som utvalget skal arbeide. Dog kan antall deltakere begrenses av hensyn til å
kunne opprettholde en tilfredsstillende effektivitet og fremdrift i arbeidet.
Styret i NorStella oppnevner leder i utvalget for ett år av gangen, etter innstilling fra utvalget. Leder
skal blant annet sørge for at utvalget har en kvalifisert sammensetning i forhold til oppgavene som skal
løses.
Utvalget rapporterer til styret i NorStella.
Finansiering
Deltakerne bærer selv sine egne kostnader, som er forbundet med deltakelse i utvalget. For
representanter bosatt utenfor Østlandsområdet, kan det innrømmes reisestøtte etter nærmere avtale.
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