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Hei, 
 
Jeg har sett litt på iniativet med å innføre elektronisk faktura for det offentlige og synes det er positivt det jeg har sett 
så langt. Jeg har for 2-3 år siden vært i dialog med flere større offentlige virksomheter, bl.a. NTNU, om en fakturaløs 
ordning. 
 
Faktura og innkjøp henger sammen, slik at for å få full effekt av besparingspotensialet må en stimulere til at 
innkjøpsprosessen optimaliseres fra avtaleinngåelse, til bestilling og oppgjør. Det kan etableres elektroniske kataloger 
som har både sortiment og pris for inngåtte avtaler. Slike kataloger kan lastes opp i innkjøpssystemet slik at bestilling 
kan gjøres på avtalte produkter og tjenester til avtalt pris. Før bestillingen sendes som en ordre til leverandør må den 
godkjennes ihht et forhåndsoppsatt godkjenningshierarki. Dette gjøres i dag hos flere offentlige kjøpere som er 
tilknyttet ehandel.no. Ordre som går til leverandør vil da være ihht avtale, godkjent og kontert. Når leverandøren 
leverer varene eller tjenesten gjøres varemottak for å attestere det som er levert. Etter varemottak er det mulig å 
gjennomføre en betaling av det som er mottatt uten å vente på faktura. Siden det er avtaleleverandør har en alle 
betalingsdata for leverandøren og ordren blir det juridisk bindende dokumentet. 
 
Dette er en prosess som har flere fordeler; 
 

1. En sikrer at det kun betales for det som en har mottatt. 
2. Betaling kan skje ved varemottak som kanskje er 30 – 60 dager før normalt forfall. Dette vil kunne gi 

bedre priser hos leverandørene som normalt har en høyere pris på likviditet enn det offentlige. 
3. Fakturadokumentet bortfaller og en får en mindre feilkilde. 
4. Prosessen fungerer kun sammen med et elektronisk innkjøpssystem og legger press på å få 

implementert et slikt system (eNorge 2009) 
5. Prossessen bevisstgjør viktigheten av varemottak som i dag er mangelfull i både privat og offentlig sektor.

 
Mitt spørsmål er om initiativet som dere nå har ute til høring har vurdert å også åpne for en fakturaløs prosess? 
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