Udvalgsydelser

2019

Medlem af et udvalg
– hvad får du?

I et udvalg hos Dansk Standard får du adgang til den viden og
de dokumenter, der sikrer dig og din virksomhed indsigt i
standarderne, før de udgives til offentligheden. Du kan
desuden trække på forskellige fagkompetencer, som hjælper
dig med at omsætte denne viden til at få indflydelse på
standarderne. Dit medlemskab er sammensat, så det styrker
jeres indsigt, indflydelse og markedsposition.
Dit medlemskab består af en kerneydelse. Udvalget har et
almindeligt eller højt aktivitetsniveau, afhængigt af hvor mange
komitéer og arbejdsemner, det følger.
DS anbefaler en PlusPakke til de udvalg, der har behov for ekstra
service med henblik på at fremme jeres interesser i standardiseringsarbejdet.
I denne folder kan du læse mere om, hvad udvalgsydelserne
består af, og hvad de koster. Du er velkommen til at kontakte
den udvalgsansvarlige, hvis du har spørgsmål.
Før du beslutter dig, kan du deltage gratis i et udvalgsmøde.
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Kerneydelse
– for alle medlemmer

Indflydelse, indsigt og
markedsposition
	Du kan deltage i de danske, europæiske og internationale
komitéer og arbejdsgrupper.
	Du inviteres til at deltage i 1-2 udvalgsmøder i det danske
udvalg om året.
	Du får 1:1-introduktion til udvalgsarbejdet med udgangspunkt i dit og din virksomheds behov.
	Du får elektronisk adgang til alle relevante dokumenter
inkl. forslag og færdige standarder.
	Du kan deltage i gratis undervisning om bl.a. det
europæiske og internationale standardiseringsarbejde
på DS-Universet.
	Du eller en kollega kan deltage i et nyt udvalg med
50 % rabat i det første kalenderår*.
	Du kan få et elektronisk diplom på jeres deltagelse i
standardiseringsarbejdet til fx jeres hjemmeside.
	Du og din virksomhed får overvågning af udvalgsrelevante
direktiver og de underliggende harmoniserede standarder
inden for udvalgets arbejdsområde
	Din virksomhed får testadgang til Standard Distribute, op
til 5 standarder i op til 3 måneder.
* Gælder dog ikke, hvis din virksomhed i forvejen får en anden rabat.
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PlusPakke
– Tilkøb

Udover elementerne i kerneydelsen får du også:
	Du og udvalget får ekstra service fra DS med henblik på
at fremme og styrke jeres prioriteter i standardiseringsarbejdet.
	Du og udvalget kan invitere en ekstra specialist gratis med
i udvalget.
 Du inviteres til et ubegrænset antal årlige udvalgsmøder.
	Du og udvalget kan beslutte at sende en konsulent fra
Dansk Standard og en formand eller en specialist på
en årlig rejse til et møde i udlandet. Rejsen finansieres af
Dansk Standard.*
	Du (eller en anden fra udvalget) kan følge relevant arbejde
i et andet udvalg med henblik på koordinering.
NB: Hvis dit udvalg er tillknyttet et sekretariat, der er dansk
ledet, er det obligatorisk at tilkøbe PlusPakken.
* Prisen på rejsen eller tilskuddet er på maksimalt kr. 7.000 til
europæiske møder og kr. 12.000 til oversøiske møder.

Det er vigtigt for mig at deltage
i standardiseringsarbejdet for
dermed at bidrage til, at de
kontrolmålinger som anvendes
til registrering af vejbelægningers kvalitet og tilstand, er
så korrekte som mulig, til gavn
for vejbrugerne.
Bjarne Smidth, Vejdirektoratet
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Prisoversigt

Alle priser er gældende pr. 1. januar 2019 og er pr. deltager
pr. år ekskl. moms.

Udvalgsydelser 2019
Udvalg
almindeligt
aktivitetsniveau*

Udvalg
højt
aktivitetsniveau*

Kerneydelse

Kr. 15.900

Kr. 19.900

PlusPakke

Kr. 4.600**

Kr. 4.600**

* A
 ktivitetsniveauet fastsættes af DS og afhænger af, hvor mange
komitéer og arbejdsemner udvalget følger.
** P
 lusPakken tilbydes udvalg med min. 6 medlemmer. Det er obligatorisk
for udvalg, der er tilknyttet et sekretariat under dansk ledelse, at
tilkøbe PlusPakken.

Pris
Dokumentabonnement*

Kr. 10.500

* D
 okumentabonnementer kan kun tegnes på områder, hvor der ikke er
standardiseringsudvalg.
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Rabatter for særlige
grupper *

Forbrugere og ngo’er: gratis deltagelse i udvalgsarbejdet.
Små virksomheder (< 10 ansatte): 50 % rabat.
Universiteter: 50 % rabat.

Virksomheder og organisationer
Priser på deltagelse for virksomheder/organisationer med flere
medlemmer i samme udvalg, hvor medlemmerne kommer fra
en virksomhed/organisation med samme CVR-nummer.
Antal
medlemmer

Pris – virksomheder
Almindeligt
niveau

Højt
niveau

Tillæg ved
Pluspakke

1

Kr. 15.900

Kr. 19.900

Kr. 4.600

2

Kr. 24.000

Kr. 30.000

Kr. 6.900

3

Kr. 32.000

Kr. 40.000

Kr. 9.100
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Kr. 40.000

Kr. 50.000

Kr. 11.600

5-10

Kr. 49.000

Kr. 61.000

Kr. 13.800

>10

Kr. 61.500

Kr. 75.000

Kr. 17.700

Priserne er gældende pr. 1. januar 2019 og er pris pr. år ekskl.
moms for det valgte antal deltagere. Betaling for deltagelse
i udvalget faktureres forud og gælder for perioden
1. januar- 31. december. Ønsker man at opsige sit medlemskab, skal det ske skriftligt inden den 1. december.
Dansk Standard tager forbehold for fejl og ændringer i den
angivne information.
For yderligere specifikation henvises til Dansk Standards
Bestemmelser for udvalgsydelser og ds.dk/da/udvalg/
hvorfor-deltage-i-et-udvalg.
* Der ydes størst mulig rabat. Rabatter kan ikke kombineres.
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Særlige tilkøbsydelser
Ydelser

Pris

Dansk Standard varetager
internationale formandskaber og
sekretariater

Vurderes særskilt

Overvågning af standardiseringsaktiviteter uden for standardiseringsorganisationerne

Vurderes særskilt

Dansk Standard deltager i europæisk
møde*, pris pr. udvalgsmedlem

Kr. 1.500

Dansk Standard deltager i oversøisk
møde*, pris pr. udvalgsmedlem

Kr. 3.000

* D
 eltagelse i møder ud over det, der indgår i PlusPakken. Kræver tilslutning
fra min. 10 medlemmer i udvalget, eller det beløb, der svarer til betalingen
fra 10 medlemmer.

Det er spændende at arbejde
med pålidelighed, fordi det er i
alting omkring os.
Standardiseringsarbejdet i
S-556 er en åben dør til samarbejde med førende eksperter
fra hele verden igennem
IEC-TC56. Det handler om faglighed, om at ville forstå
hinanden og om at mødes og
finde løsninger sammen.
Thomas Young Olesen,
Lead Quality Engineer, GRUNDFOS
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