
 

Høringsnotat – Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige 

anskaffelser 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til høringsnotat av 30. august 2018, hvor 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt utkast til forskrift om elektronisk faktura 

ved offentlige anskaffelser på høring. 

Det fremgår av høringsbrevet at forskriften er implementering av Direktiv 2014/55/EU og 

foreslås hjemlet i Lov om offentlige anskaffelser § 16, 3. ledd. Direktivet stiller krav til at alle 

offentlige oppdragsgivere skal kunne ta imot og prosessere elektronisk faktura i standardformat 

tilknyttet alle kontrakter som er inngått med utgangspunkt i EUs anskaffelsesdirektiv. 

Departementet ønsker ved forskriftsfastsettelse å gå noe lengre, bl.a. ved å pålegge alle offentlige 

oppdragsgivere å aktivt kreve elektronisk faktura.  

Det fremgår også av høringsnotatet at bruk av EHF-faktura har hatt en betydelig effekt også i 

privat sektor, som frivillig har tatt i bruk EHF-faktura mellom næringsdrivende. NHO har grunn 

til å tro at denne utviklingen vil fortsette og bli mer og mer vanlig. 

NHO er og har vært en pådriver av digitalisering av offentlige anskaffelser. Vi tar aktivt del i EU-

kommisjonens arbeid for heldigitalisering av offentlige anskaffelser. 

Departementet ønsker at høringsinstansene skal ta stilling til følgende spørsmål: 

1. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle 

kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs alle anskaffelser over NOK 100.00? 

NHO stiller seg positiv til at det kan pålegges en plikt til elektronisk faktura for offentlige 

anskaffelser. Ved heldigitalisering av offentlige anskaffelser, som må være målet, vil bruk av 

elektronisk faktura være en del av et slikt opplegg. Vi tillater oss å stille spørsmål om hvorfor det 

blir satt en grense på 100.000 NOK. Dette betyr at det vil tillates å fakturere på papir under denne 

grensen. Dette er overhode ikke effektivisering av prosessen, heller tvert imot, da oppdragsgivere 

må ha ulike systemer for ulike typer anskaffelser.  

2. Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som 

elektronisk faktura i standardformatet? 

Vi har ingen innsigelser mot at det er direktivets minimumskrav som legges til grunn. 
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3. Skal offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold pålegges også 

å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformatet? 

NHO mener det er viktig at sensitive opplysninger ivaretas og sikres på en god måte. Fremtiden 

må være å motivere næringslivet til å utarbeide slike tilfredsstillende tekniske løsninger. Dersom 

det ikke finnes tilfredsstillende tekniske løsninger som ivaretar konfidensialitet som 

oppdragsgiver kan ta i bruk, støtter vi unntaksforslaget i høringsforslaget. 

NHO ber om at de nye kravene i god tid i forkant aktivt kommuniseres, slik at alle bedrifter får 

kjennskap til dette.  tid i forkant aktivt kommuniseres de nye kravene, slik at alle bedrifter  
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