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Krav och befogenheter för SKL-finansierad expert i
standardiseringskommitté
Experter i en standardiseringskommitté utför ett för SKL:s medlemmar mycket viktigt arbete.
De dokument som utarbetas kommer direkt att påverka det dagliga arbetet genom att de styr
grundläggande krav, funktion och egenskaper på de produkter och tjänster som respektive
kommitté behandlar.
Vem kan vara SKL-finansierad expert?
SKL finansierar experter anställda hos en huvudman som är medlem i SKL. I undantagsfall
kan personer som pensionerats från en anställning hos en sådan huvudman finansieras i upp
till 5 år efter pensioneringen.
Vilka krav ställs på experter?
Deltagare har hög kompetens inom sakområdet och är förankrade inom sin profession och
sina nätverk.
Deltagare ska kunna argumentera för huvudmännens intressen och ståndpunkter.
Experter skall skriftligen, på engelska kommentera de standardförslag som de blivit ombedda
att bevaka. De skall också delta i nationella möten och vara beredda på att åka till
internationella möten för att där försvara svenska kommentarer och frågeställningar. Efter
deltagande i internationella möten skall experten, senast en månad efter mötets slut, skicka in
en reserapport till SKL. Rapporterna kommer att vara en grund för SKL för att följa arbetet,
men de kommer också att vara en utgångspunkt för rapportering på SKL:s hemsida om
standardiseringen.
För ersättning av resekostnader, se rutinen för riktlinjer för resor i samband med
standardiseringsmöten. OBS. Endast kostnader som kan styrkas med originalkvitton ersätts.
SKL följer årligen upp våra experters deltagande i nationella och internationella möten.
I de fall experten inte upplevs arbeta aktivt med standardiseringsarbetet (ex. att man inte
deltagit på något TK-möte under året eller på annat sätt bidragit till arbetet) kan detta utgöra
grund för att fortsatt deltagande inte längre beviljas. Experten får i dessa fall en förfrågan om
orsaken till inaktiviteten och kan inte en godtycklig förklaring lämnas beviljas inte längre ett
fortsatt deltagande.
Experter skall också visa respekt för gällande regler upprättade av SKL. Om reglerna, trots
påminnelser inte följs, kan detta vara skäl för att fortsatt finansiering inte beviljas.
Vilket stöd ger SKL?
När experten är godkänd kommer SKL att finansiera deltagandet i kommittén samt täcka
direkta kostnader för resor till nationella möten. Vid internationella möten utgår full
kostnadstäckning vad gäller rese- och logikostnader samt traktamente. Arvode eller
kostnadstäckning för arbetstid utgår inte vare sig vid nationella eller internationella möten.
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Experten har själv befogenheter att boka sina egna resor utifrån SKL:s resereglemente, se
rutinen för riktlinjer för resor i samband med standardiseringsmöten.
Experten lägger själv upp sitt arbete och arbetar utifrån egna förutsättningar och villkor.
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