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Høringsuttalelse - Forslag om innføring av obligatorisk
elektronisk faktura i staten
Bærum kommune har to års erfaring med elektronisk fakturabehandling ved at
innkomne papirfakturaer blir skannet, deretter distribuert og behandlet elektronisk
Dette har gitt gevinster i forhold til tidligere manuell fakturabehandling. Det er åp .nbart

at det er enda større gevinster ved å ta i bruk elektronisk faktura (e-faktura).
Bærum kommune har derfor arbeidet parallelt med å etablere en løsning for e-fald:ara
ved fakturering til kommunen . Dette arbeidet er meget tidkrevende da kun få
leverandører tilbyr løsninger som i tillegg er ulike . Pr dags dato er det kun tre
leverandører (av over fem tusen leverandører av varer og tjenester til kommunen) gom

nå leverere-fakturatil Bærumkommune. Våre erfaringerer at selv om standardfis:
matet
E2B benyttes må det gjøres tekniske tilpasninger til hver enkelt leverandør. Det kan
også være tekniske og økonomiske betingelser fra en tredjepart med i bildet.
Erfaringene fra.samarbeidskommunene er de samme . For å øke volumet og presse: på

leverandørenevil det bli stilt kravom e-fakturaved inngåelse av nye rammeavtaler i
tiden fremover.
På generelt grunnlag er vår oppfatning at staten bør etablere en offentlig standard. i or ti-

faktura og at kommunene omfattes av denne ordningen. Kommunene arbeider nryi; hver
for seg med de samme problemstillingene og det bør være store gevinster ved å ha en

felles standard. Standarden bør vær åpen og garantert for bruk i mange år da det ei store
kostnader både for leverandører og bestillere forbundet med innføringen og eveniR elle
endringer av standarden. Standarden bør også innføres snarest mulig før integreri.n gen
av andre og ulike standarder har kommet for langt. Bærum kommune støtter bruk iv en
felles standard (NESUBL) i offentlig forvaltning basert på åpne standarder. Det in l
imidlertid legges til grunn at leverandørene på en enkel måte kan konvertere fra df ;
standardene som brukes i dag. Offentlig fakturasentral kan være en løsning på dett e.

Bærum kommune er knyttet til Markedsplassen ehandel.no. Ved å utvide
tjenestetilbudet til også å omfatte fakturatjenester, kan denne utvikles til å bli en
fakturasentral.
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En annenforutsetningmå være at det kan utvikles fri programvarefor utstedelse ,ri efaktura som mindre leverandører enkelt kan ta i bruk.
Vi tror for øvrig at det for kommunene nærmest er umulig å avskaffe papirfaktura r og
skanningav disse i sin helhet. Dette har sammenhengmed at mange leverandører':r
små, også enkeltmannsforetak, som vil få problemer både praktisk og økonomisk ved
krav om e-faktura. Et krav om e-faktura vil kunne favorisere de større bedriftene o
utelukkede mindrebedriftenefra kommunemarkedet
. En mulig måte for håndteriilr
g av
denne problemstillingenkan være at det offentlige er en aktiv medspillerog
tilrettelegger for løsninger . For eksempel ved å tilrettelegge for fakturasentralerell -.r

Webfaktura som de mindre bedriftene kan benyttes seg av.
Det vises også til Vårmlandsregionen der kommunene i samarbeid med

Handelskammeret og det lokale næringsliv har oppnådd å få 50 prosent av faktur,,l ne
som e-faktura. Varmlandsprosjektet
tilrettelaløsninger for leverandøreneslik at selv
den minste leverandørenkelt kunne sende fakturaelektronisk. Forutsetningenefor et
godt resultat var tilgang på kompetanse og IT løsninger som leverandørene og

kommunenefikk tilgang på fra Handelskammereti Varmland.
Et lovpålagt pålegg både for næringslivet og det offentlige kan få konsekvenser so ,,n
man ikke kan se de fulle konsekvenser av. Det anbefales derfor i første omgang at det

offentlige far et lovpålagtkrav om å tilretteleggefor mottakav e-faktura. Nærings:ivet
kan påvirkesgjennomkrav i rammeavtalereller lignende. Samtidigmå det offentlige
tilretteleggefor løsninger, spesielt i forholdtil de mindrebedriftene. Dersom denin
strategienikke gir ønsket effekt kan en særlov for næringslivetvurderes.
Tidsfristenog ambisjonsnivåetsom foreslås synes ettervåre erfaringermed e-fakteira
meget optimistiskeog anbefalesreduserttil for eksempel 50 prosente-fakturainri'n
2012 . Dersom dette ikke oppnås bør en særlov for næringslivet vurderes.

Det offentlige bør i alle sine rammeavtalerinnarbeidekravtil brukav elektronisk.:
faktura. Dette vil gi et fells press på leverandørmarkedet
som gjør at de må ta
utfordringen på alvor. Dersom det offentlige skal lykkes er det helt grunnleggende at det
kommer på plass en felles standard (NESUBL) slik at ikke utviklingen mot flere u like
standarderfortsetter.
Med hensyn til helhetlig offentlig opptredenoverfor næringslivet, ønsker Bærum
kommuneat tilsvarendekravsom for statenblir gjeldende for kommunesektoren„Dette
betingerdog at kommunene, gjerneved Kommunenessentralforbund
, blir trukketmed i
det viderearbeidet.
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