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Styrets beretning
NorStella har også i 2011 skapt gode faglige og økonomiske resultater.
Den mest sentrale aktiviteten er forskningsprosjektet FINT (Forretningsmodell for INtermodal
Transport, finansiert delvis gjennom MAROFF-programmet i Norges Forskningsråd (NFR). Prosjektet
har som hovedmål å forsterke norske havners konkurransedyktighet som logistikk-knutepunkt.
Prosjektet er et er i tråd med Nasjonal Transportplans mål om å få mer av varetransporten over fra vei
til sjø og bane.
Prosjektet ble påbegynt i januar 2010 og vil pågå til ut 2012. Det forventes å bli et vesentlig bidrag til
å gjøre norske havner mer attraktive slik at mer gods flyttes over fra vei til sjøtransport..
Et annet sentralt prosjekt har vært Semicolon II. om elektronisk samhandling mellom etater innen
offentlig sektor, og mellom offentlig sektor og næringslivet. NorStella har her ansvaret for en av
aktivitetene - «»Samhandlingsarenaen» - en tverrfaglig arena som samler sentrale representanter fra
offentlig sektor, privat næringsliv og akademia for å belyse sentrale problemstillinger knyttet til
elektronisk samhandling i offentlig sektor.
Begge disse prosjektene er ledd i NorStellas strategi for å initiere og delta i brukerstyrte,
forskningsbaserte prosjekter hvor elektronisk samhandling i vid forstand er i fokus.
NorStella har også i 2011 hatt fokus på arbeid med utbredelse av standard efaktura, særlig EHFformatet som blir obligatorisk for leverandører av varer og tjenester til det offentlige fra en gang i
2012. NorStella har her særlig bidratt til å påvirke det offentliges valg av infrastruktur for formidling
av efaktura. Det sentrale har vært å bruke eksisterende, privat infrastruktur fremfor å bygge opp ny
offentlig infrastruktur gjennom AltInn.
NorStella opplevde høsten 2011 betydelig nedgang i sin kursvirksomhet og i etterspørselen etter
rådgivning internasjonal handel. Øvrige aktiviteter så som faggrupper og internasjonal deltagelse, har
gått som normalt.
Styret forventer at NorStella står overfor noen utfordringer i 2012 som følge av en forventet
økonomisk nedgang også i Norge. Dette vil ventelig særlig gå ut over kursvirksomheten. I tillegg er
det viktig å sikre nye prosjekter for 2013 og videre fremover. Styret tar sikte på at dette gjøres i
samarbeid med andre organisasjoner.
Administrerende direktør informerte styret høsten 2011, om at han ønsket å fratre sin stilling 1.mai
2012. Styret har tatt initiativ til å finne hans etterfølger, eventuelt å se om NorStella kan slåes sammen
med andre organisasjoner.
Stiftelsen har et i 2011 et underskudd på kr 122 177 før finansinntekter. Dette inkluderer en avsetning
til pågående strategiarbeid på kr. 250 000,-. Tilsvarende tall fra 2010 var et overskudd på 327 781 før
finansinntekter. Overskudd etter finansinntekter var kr 34 744; i 2010 var tilsvarende overskudd kr.
452 359,-.
Det vises for øvrig til revidert regnskap som vedlagt i årsrapporten og hvor balansen pr. 31.12. 2011
viser en samlet egenkapital på kr. 4 050 524. Tilsvarende tall fra 2010 var kr. 4 015 781,-.
Tilleggsopplysninger med henvisning til regnskapslovens krav:


Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne
forutsetning.
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Stiftelsens drift medfører ingen negative påvirkninger på det ytre miljø.
NorStella arbeider aktivt for å oppnå likestilling i sine utvalg, råd og styre.

Vedlagt følger
1. Revidert regnskap for 2011
2. Balanse pr. 31.12.2011.

Styret
Terje Grimstad

Line Richardsen

Siri-Anne dos Santos

Trine Tveter

Tom Rune Nilsen

Arne Thorstensen
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Administrasjonens beretning
1. VISJON OG MÅL
NorStellas visjon er at alle private og offentlige virksomheter skal kunne samhandle elektronisk i et
sømløst, sikkert teknologisk miljø basert på åpne, internasjonale IKT-standarder.
NorStellas oppgave er derfor å arbeide for utvikling og bruk av åpne, internasjonale standarder for
elektronisk samhandling og internasjonal handelsforenkling. Bruken av slike standarder skal ha en
praktisk verdi for bedriftene. Oppgaven søkes løst både gjennom egne aktiviteter og prosjekter, og
gjennom samarbeid med andre organisasjoner.
Næringsliv og offentlig sektor skal på denne måten oppnå en større verdiskapning.
2. Strategi for 2011
2011 var det første året hvor NorStella ikke lenger hadde tilskudd fra det offentlige.
Som følge av disse endrede rammebetingelser har NorStella valgt å kompensere bortfallet av inntekter
med eksternt finansierte prosjekter. Fokus for NorStella fremover er derfor – i samarbeid med andre –
å søke om og å gjennomføre eksternt finansierte prosjekter hvor elektroniske standarder og
harmoniserte forretningsprosesser inngår som en vesentlig komponent i prosjektene.
Verdien av slike prosjekter er at det gir en stabil inntektsstrøm over den perioden som prosjektet varer
(2 – 3 år). Det engasjerer flere av våre medlemmer i direkte konkrete prosjekter. I tillegg gir det våre
medlemmer og oss en vesentlig kompetanseutvikling.
Denne endringen i strategi er også basert på ønsket om å gi mer konkrete bidrag til våre medlemmer
spesielt. Formålet med den endrede strategien er å vise hvordan åpne, internasjonale standarder til
elektronisk samhandling kan brukes i praksis og med høy verdi for deltagerne.
Dette er samtidig en videreføring og konkretisering av den strategien som ble lagt i 2003 og som skal
posisjonere NorStella som det ledende kompetansesenter for elektronisk samhandling mellom
bedrifter og etater basert på åpne, teknologiske standarder og harmoniserte forretningsprosesser.
Fokusområdet er således både samhandling mellom bedrifter og offentlige etater (”e-business”), og
internasjonal handelsforenkling (”trade facilitation.”).
Virkemidlene for å oppnå disse resultatene er





Prosjektrelaterte aktiviteter og direkte rådgivning overfor den enkelte medlemsbedrift
Kunnskapsformidling gjennom kurs/seminar og åpne frokostmøter
Nettverks- og utvalgsarbeid
Nasjonal og internasjonal deltagelse i standardiseringsorganisasjoner for å oppnå direkte
påvirkning på utviklingen

3. Prosjektaktiviteter
Det mest sentrale prosjektet er FINT (Forretningsmodell for INtermodal Transport) som vi fikk
innvilget som forskningsprosjekt finansiert av MAROFF-programmet i Norges Forskningsråd i 2010.
Prosjektet har nå pågått i 2 år, og avsluttes ved utløpet av 2012.
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I dette prosjektet er NorStella både prosjekteier og – leder. Prosjektet har en brutto finansiell ramme på
ca. 10,6 millioner kr over 3 år. Prosjektet omfatter 4 havner – Oslo Havn, Kristiansand Havn,
Drammen Havn og Risavika. I tillegg har prosjektet deltagelse fra flere sjøtransportører og
terminaloperatører. Dette prosjektet engasjerer flere av våre medlemmer.
Hovedformålet med prosjektet er å effektivisere havnene som logistikk-knutepunkter ved å overføre
informasjonsutveksling til elektroniske meldinger. Dette skal gjøres ved bruk av standardiserte
meldinger mellom havnene, terminaler og sjøtransportører. Meldingene tar utgangspunkt i resultater
fra det tidligere EU prosjektet der NorStella var prosjektleder og «lead partner»., ShortSeaXML
NorStella er også prosjektdeltager i Semicolon II NorStellas hovedoppgave i prosjektet er å etablere
og drive en samhandlingsarena med deltakere fra det offentlige, næringslivet og akademia med fokus
på aktuelle problemstillinger for Semicolon-prosjektet ut i fra et strategisk, organisasjonsmessig,
kulturelt, juridisk og forvaltningspolitisk perspektiv. Temaene har i 2011 vært behovet for en nasjonal
metadatastrategi og problemstillinger rundt åpne, offentlige data.
NorStella søkte også å lage et prosjektforslag i forbindelse med søknadsfristen til Smartransprogrammet i oktober. Vi lyktes ikke, men vi fikk dekket kostnadene til et forprosjekt på til sammen
kr. 79 000,-.
Et prosjektforslag i samarbeid med Marintek til Maroff-programmet nådde ikke frem.
4. Løpende aktiviteter
4.1 Utbredelse av standard elektronisk fakturering
NorStella har i 2011 hatt sekretariatsansvaret for e2b Forum som består av en rekke bedrifter og etater
som er Utstedere eller Mottagere av efaktura. Vi har også hatt sekretariatsansvaret for b2bConnect
som består av de 11 største ikke-finansielle meldingsformidlere på det norske markedet. – Vi sitter
også i Fornyingsdepartementets (FADs) Referansegruppe for efaktura som har hatt flere møter.
Strategien for e2b Forum er å fokusere på de hindringer eller stoppfaktorer som står i veien for større
utbredelse av efaktura. Strategien til b2bConnect er å bidra til en effektiv og konkurransedyktig
infrastruktur for formidling av efaktura.
En sentral oppgave i 2011 har vært å argumentere for at det offentlige benytter eksisterende privat
infrastruktur for formidling av den nye standarden for efaktura til det offentlige – EHF – fremfor å
bygge opp ny offentlig infrastruktur gjennom bruk av AltInn. Dette har vunnet forståelse i FAD og
som førte til at strategien fra Difis sin side ble endret i april 2011.
Vi har også sammen med DIFI etablert et ERP-Forum hvor IT-leverandører inviteres til å legge
forholdene til rette for at de skal kunne sende og motta det nye formatet på vegne av sine kunder.
4.2 Bedriftsrådgiving internasjonal handel
NorStella har også gjennomført flere bedriftsinterne rådgivningsoppdrag innenfor området
internasjonal handel, i tilknytning til kontrakts- og betalingssikring, internasjonale leverings- og
transportbetingelser samt handelsdokumentasjon.
Det har vært ført forhandlinger med ICC Norge om samarbeid om å arrangere Incoterms 2010-kurs,
men disse samtalene førte ikke frem.
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4.3 Deltagelse i Fornyingsdepartementets Standardiseringsråd
NorStella har som et viktig strategisk mål å bidra til datasamordning og bruk av IT-standarder i
offentlig sektor, og deltar derfor aktivt i Fornyingsdepartementets Standardiseringsråd.
5. Internasjonalt arbeid
NorStellas internasjonale hovedfokus er deltagelse internasjonale organisasjoner som arbeider med
utarbeiding av anbefalinger om standarder innenfor så vel ”e-business” som ”trade facilitation”. De
viktigste organisasjonene i så henseende er UN/CEFACT, CEN/ISSS og ICC.
UN/CEFACTs har arrangert Management Forum i Washington i mars og i Geneve i september.
NorStella deltok kun i Washington. Sentralt i denne deltagelsen har stått arbeidet med effektivisering
og endring av UN/CEFACTs arbeid. En endring ble vedtatt av UNCEFACT Plenary i Geneve i juli.
På dette møtet kunngjorde også adm.dir. i NorStella at han ikke søkte gjenvalg som vice chair i
Bureauet da vice chairs rolle i den nye organisasjonen, ville bli for arbeidskrevende i forhold til å
ivareta lederfunksjonene i NorStella. .
Vi har også deltatt på møter i ICCs Commisson on Transport and Logistics i Paris og Istanbul, samt på
ITS World Congress i Orlando, USA.
6. Kunnskapsformidling/kursvirksomhet
Vi hadde meget god oppslutning om våre kurs våren 2011, men oppslutningen falt vesentlig høsten.
Dette skyldes nok i all hovedsak de økonomiske utsikter, særlig innenfor eksportindustrien.
Vi vil for 2012 se hvordan vi kan endre kursopplegget mht. markedsføring og samarbeid med andre
organisasjoner
Kursene får gjennomgående meget god evaluering.
7. Fagutvalg og nettverksbygging
NorStella har i 2011 videreført sitt nettverksarbeid gjennom følgende fagutvalg:
Faggruppe for eID
Denne faggruppen ble etablert i 2009, og har fått stor oppslutning. Formålet er å diskutere faglige
spørsmål rundt elektronisk identifisering og sertifikater. Gruppen består av så vel leverandører som
brukere og jurister.
Gruppen har gjennomført to møter i løpet av 2011 hvor temaer har vært status på nasjonalt ID-kort,
utfordringer og stopp fakturaer for bruk av eId og digitale signaturer samt et diskusjonsmøte av noe
mer teknisk karakter.
Utvalg for internasjonal handelsforenkling
Formålet med Utvalget er å diskutere og å fremme overfor relevante myndigheter innspill som kan
bidra til å forenkle og effektivisere internasjonal handel. Utvalget har hatt tre møter i 2011 og med god
oppslutning. Sentrale saker har bl.a. vært:





Håndtering av sikkerhetskrav
Forenkling av tollprosedyrer
Avgiftsregimer i internasjonal handel
Nye transportansvarsregler
Årsberetning NorStella 2011

6

8. Administrativt
NorStella arrangerte sitt årlige Deltagerforum 16. april. Deltagerforum ble innledet med tre foredrag;
ett om de nye Incoterms-reglene av Olav Hermansen, NorStella, ett om innføringen av efaktura i det
offentlige v/ Jon Hovland, FAD og ett om rapporten «Hvordan bedre sjøtransportens
konkurranseevne» v/Geir Berg, SITMA.
Styrets sammensetning ble:








Terje Grimstad, Karde (styreleder) (gjenstår 1 år)
Johs. Utne, Orkla (gjenstår 1 år)
Line Richardsen, KS (gjenstår 1 år)
Trine Tveter, Standard Norge (gjenstår 1 år)
Anne-Siri dos Santos, Yara AS (valgt for 2 år))
Arne Thorstensen, Skatteetaten (valgt for 2 år)
Tom Rune Nilsen, LTL (valgt for 2 år)

Administrasjon:
Administrasjonen har i 2011 bestått av:





Adm. dir. Arild Haraldsen
Seniorrådgiver Olav Hermansen
Seniorrådgiver Anne Britt Salvesen
Konsulent Anders Romstad Stein

NorStella flyttet til Helsfyr 1.12 2010 og leier kontorer som ITS Norge disponerer i Grenseveien 92.
9. Økonomi
For økonomisk resultat vises til Styrets Beretning innledningsvis.
Vennlig hilsen

Arild Haraldsen
Adm. direktør NorStella
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FORKORTELSER:












B2bConnect – samarbeidet mellom de ikke-finansielle meldingsformidlerne om samtrafikk
seg imellom
BII – Business Interoperability Interface, et EU-prosjekt for samhandling mellom offentlig
sektor og privat næringsliv
CEN/ISSS – den europeiske standardiseringsorganisasjonen
DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT
E2b Forum – en sammenslutning av brukere som har utarbeidet e2b Formatet
EDIFACT – Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport; en
standard for elektronisk samhandling utarbeidet av UN/CEFACT
ERP Forum – et forum som samler de IT-leverandørene som har offentlig sektor, eller
leverandører til offentlig sektor som kunder
Semantikk – felles begrepsforståelse
ICC – International Chamber of Commerce
UN/CEFACT – FN-organ for elektronisk samhandling og harmonisering av internasjonale
handelsprosedyrer
XML – eXtended Message Language, et metaspråk for utvikling av IT-standarder
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