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Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet
Tillit og verdiskapning er nødvendige forutsetninger for et fungerende samfunn,
og Justervesenet bidrar konkret hver eneste dag.
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Måleteknologi er i kontinuerlig utvikling, det samme er behovene hos våre
interessenter. Justervesenet utvikler sin kompetanse for å dra nytte av ny
teknologi og møte disse behovene. Forpliktende internasjonalt forskningssamarbeid innen metrologi vil være et viktig virkemiddel for å nå målene i
strategiperioden, blant annet ved å utvikle tjenestetilbudet.
Også tilsynsformer og hvem det føres tilsyn med endrer seg. Et moderne tilsyn
preges av mindre direkte tilsyn, mer dokumentkontroll, og at brukerne selv tar
mer ansvar. Ny teknologi gir muligheter til å gjennomføre risikovurderinger og
analyse av data for å oppdage problemområder uten å føre tilstedeværende
tilsyn med det enkelte måleredskap. Dette åpner for effektivisering av tilsynet
på flere områder.
Justervesenets leveranser bidrar allerede til flere av FNs bærekraftsmål. Vi har
i arbeidet med denne strategien lagt vekt på utviklingstiltak som ikke bare er
nødvendige for vårt nasjonale samfunnsoppdrag, men også plasserer oss
nærmere en fremtidig løsning for livet i havet, livet på land, god helse og livskvalitet, ren energi til alle, og arbeidet med å stoppe klimaendringene.
Synlighet og omdømme henger sammen med
alle strategiens utviklingsområder. En god
organisasjonskultur, evnen til å tilpasse seg
utviklingen i samfunnet samt å bidra til globale
mål for fremtiden er avgjørende for et godt
omdømme. Justervesenet har et godt omdømme.
Ved å videreføre arbeidet for større synlighet vil
vi også kunne øke bevisstheten rundt riktige
målinger i Norge.
Geir Samuelsen
direktør
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Verdier
Justervesenet skal kjennetegnes ved at vi er:

Serviceinnstilte
Vi skal være tilgjengelige og lyttende i kontakt med brukere, kunder og
samarbeidspartnere, og vi skal gi gode svar på alle henvendelser. Vi skal
være hjelpsomme overfor hverandre, og dermed bidra til en god
organisasjonskultur.

Virksomhetsidé:
Justervesenet sikrer globalt aksepterte målinger for næringsliv,
myndigheter, forskningsmiljøer og forbrukere i Norge.
Felles for Justervesenets oppgaver er at de alle danner grunnlag for tillit til
målinger. Gjennom å ivareta nasjonale målereferanser for SI-systemet,
utføre ulike former for tilsyn, sertifiseringer, kalibreringer og delta i
forskningssamarbeid på metrologifeltet, sørger Justervesenet for at norske
måleresultater er anerkjente både nasjonalt og internasjonalt. Tillit til målinger
gjør livet enklere og bedre for alle.
Harmonisering av regelverk legger til rette for handel og samarbeid over landegrensene. Norge er gjennom Justervesenet med i internasjonalt samarbeid for
å utvikle måletekniske løsninger for en rekke anvendelser innen industri, energi,
helse og miljø, samt for å utvikle SI-systemet. Dermed kan andre land være
trygge på at Norge leverer måleresultater man kan stole på.

Kompetente
Den tilliten vi alle har til målinger avhenger av Justervesenets
kompetanse og evne til å håndtere faglige utfordringer. Derfor har vi de
best kompetente ansatte på sine områder som gjør hverandre enda bedre
ved å dele kunnskap og informasjon.

Utviklingsorienterte
Vi er en viktig del av samfunnets kvalitetsinfrastruktur. Vi utvikler
fortløpende effektive tilsynsformer og gode tjenestetilbud. Våre fagfolk
møter dette med nysgjerrighet og vitebegjær.

Nordmenn bekymrer seg generelt ikke for å bli lurt der det ligger et måleresultat
til grunn. Dette er ingen selvfølge, og vi som har måling som samfunnsoppgave
er stolte av at tilliten er høy.
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Justervesenet
og bærekraftsmålene
Justervesenet bidrar til å nå bærekraftsmålene. Vi mener følgende
peker seg ut som særlig relevante for oss:
• Livet i havet
• Livet på land
• Ren energi til alle
• Stoppe klimaendringene
• God helse og livskvalitet

Utviklingsområder

Justervesenets måletekniske forskningssamarbeid bidrar til alle disse
bærekraftsmålene. Sertifiseringer i industrien kvalitetssikrer målinger
som er avgjørende for at man lykkes. Utredninger på nye områder
og tilsyn bidrar til trygg og rettferdig handel, bedre natur- og
ressursforvaltning og lavere transaksjonskostnader.

I takt med samfunnsutviklingen
Justervesenet utvikler seg sammen med teknologiske
og samfunnsmessige endringer.

Bærekraft
Justervesenet skal prioritere tiltak som bidrar til FNs bærekraftsmål.

Vi har valgt å løfte disse bærekraftmålene inn i strategien slik
at vi i gjeldende strategiperiode sikrer nødvendig prioritering
av tilhørende tiltak.

Organisasjonskultur
Felles forståelse av strategisk retning og evnen til oppgaveløsning forutsetter en god og samlende organisasjonskultur.

Synlighet og omdømme
Justervesents arbeid skal være synlig og vår rolle skal være tydelig
i relasjonene til samarbeidspartnere.
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Bærekraft

I takt med samfunnsutviklingen

I takt med samfunnsutviklingen
Måleteknologien blir stadig mer avansert, og betydningen av nøyaktige
målinger øker. Justervesenet sikrer at vår kompetanse og virksomhet
dekker samfunnets behov.

Dette skal vi få til ved:
• tilpassede og effektive tilsynsformer.
• å være det fremste forskningsmiljøet på sporbar måleteknikk i Norge.
• tjenester som møter samfunnets og næringslivets behov.
• å aktivt følge relevant teknologisk utvikling for å ivareta vårt
samfunnsoppdrag.
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I arbeidet mot FNs bærekraftsmål vil
målinger spille en vesentlig rolle i svært
mange sammenhenger. Målinger er
avgjørende for å kontrollere utviklingen
i blant annet ressursforvaltning, energibruk
og utslipp.
Gjennom deltagelse i ulike fora bidrar
Justervesenet til at det blir delt kunnskap
om måletekniske problemstillinger innenfor
flere av bærekraftsmålene. For eksempel er
veiing av fisk et aktuelt tema for bedre
ressursforvaltning av livet i havet.
Fiskeridirektoratet og Justervesenet samarbeider om regelverk som åpner
for å ta i bruk mulighetene som ligger i ny teknologi når ressursuttaket fra
havet skal måles. Dette vil i fremtiden gi bedre ressurskontroll.
Et annet eksempel på et aktuelt bærekraftområde er energi. Nøyaktig måling
er sentralt i produksjon, transport, lagring, distribusjon og bruk av energi.
Justervesenet leverer tjenester til aktører i energisektoren, for eksempel
kalibrering og sertifisering av målere for elektrisk energi.
Måling av gass, blant annet hydrogen, har stort potensiale for å bli en sentral
energikilde og –bærer i framtiden. Justervesenet ligger langt framme i Europa
når det gjelder nøyaktig måling av hydrogengass under høyt trykk.
Gjennom vår deltakelse i europeiske forskningsprogrammer deltar
Justervesenet og andre norske miljøer i flere prosjekter innenfor måling av
energikilder. Resultatene kommer i form av bedre måletekniske tjenester,
utvikling av skrevne standarder og muligheter for innovasjon.
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Organisasjonskultur

Synlighet og omdømme

Det som kjennetegner oss ligger i organisasjonskulturen. Det er
medarbeiderne som gir innhold til verdiene våre:

Vi skal tydelig kommunisere våre oppgaver og samfunnsrolle for
våre brukere, kunder, samarbeidspartnere og beslutningstagere.

• Utviklingsorienterte
• Serviceinnstilte
• Kompetente

Vi skal være synlige gjennom økt samarbeid med andre etater og
virksomheter. Vi skal gi god service og levere den kvaliteten som
kjennetegner oss.

Verdiene skal gjenspeiles i hele organisasjonen. Vi har kontorer i alle
landsdeler, men er ett Justervesen. Vi synliggjør våre fagområder og
kompetanse for hverandre, og deler kunnskap og yter hverandre
service. Når verdiene lever internt vil de også bli tydelige for de som
er i kontakt med oss.
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Riktig måling
gir tillit
og verdiskapning
i samfunnet

