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Svar på høring vedr forslag til innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten 

Vi viser til mottatt høringsbrev av 26.06.08 samt høringsrapporten ”AGFA-vurderinger og 

anbefalinger om elektronisk faktura i staten”.  

 

Som leverandør av elektronisk faktura mellom bedrifter til flere av bankene som deltar i 

banknettverket, har BBS vært med på å utarbeide svaret som er sendt fra BSK. Vi stiller oss 

bak dette svaret, men ønsker i tillegg å komme med noen kommentarer på basis av den 

erfaringen vi har hatt ved liknende implementeringer.  

 

Bedriftsmarkedet i Norge  

Våre erfaringer og markedsundersøkelser tilsier at bedriftsmarkedet i Norge består av flere 

segmenter som har veldig ulike krav og forventninger til leverandører av nye tjenester. 

Vedlagte foil viser en oversikt over bedriftene i Norge fra 2008. Bedriftene kan 

sammenstilles til tre hovedsegmenter: 

 Det er noen få store bedrifter som rår over store ressurser og som ønsker å påvirke 

løsningen slik at denne blir mest mulig spesialtilpasset deres ønsker. Dette 

segmentet kan også delta i en standardisert løsning, men ønsker ofte 

spesialtilpasninger i tillegg.  

 Segment nr 2 er vesentlig i antall og består av mellomstore bedrifter som er avhengig 

av at det er lagt til rette for en standardisert løsning av den programvareleverandøren 

som har levert det aktuelle programmet som den nye tjenesten skal samspille med. 

Implementering i dette segmentet vil ikke skje før programvareleverandørene har 

tilpasset den aktuelle løsningen.  

 Det tredje segmentet er alle de små bedriftene/enkeltmannsforetak som er avhengig 

av manuelle/selvbetjeningsløsninger.  

 

Denne segmentinndelingen kom meget tydelig frem da Bankene og BBS utviklet tjenesten 

eFaktura. Den første løsningen som ble laget var en ikke-standardisert løsning, hvor hver 

bedrift ble tilbudt en løsning basert på det printformatet de hadde. Bedriftene måtte betale for 

denne tilpasningen. Denne løsningen ga kun 10-20 avtaler. Først når løsningen ble endret til 

en standardisert løsning som programvareleverandørene kunne tilpasse seg til, skjøt salget 

fart. Pt har denne løsningen i overkant av 500 bedrifter.  

 

 

 



  Side 2 av 5 

Bankenes løsning dekker alle segmenter og fokuserer på helhet og samhandling. 

Bankenes løsning for elektronisk faktura har tatt hensyn til de ulike bedriftssegmenter slik at 

disse får en god løsning for elektronisk faktura:  

 Til de store bedriftene har alle bankene har lagt til rette for fildistribusjon og flere av 

disse har også ulike tilleggstjenester. Imidlertid vil mange av leverandørene i 

”samtrafikkgruppen” kunne tilby flere spesialtilpassede tjenester til dette segmentet 

enn det bankene kan. Dette har bankene tatt hensyn til i sin infrastruktur ved å legge 

til rette for at bedriftene kan sende inn via /motta via ulike ”meldingsleverandører” 

eller andre samarbeidspartnere som yter disse bedriftene en tjeneste.  

 For de mellomstore bedriftene har BBS opprettet et partnerprogram som har som 

oppgave, i samarbeid med bankene, å påvirke programvareleverandørene til å legge 

til rette for de tjenestene som bankene og BBS tilbyr. Dette skjer også i forbindelse 

med distribusjon av elektronisk faktura. 

  For småbedrift/enkeltmannsforetak-segmentet har bankene mulighet for å tilby en 

løsning for utfylling av elektronisk faktura i nettbanken (”webfaktura”) og for en ”klikk 

og betal”, en løsning tilsvarende den som i dag benyttes av forbrukere i eFaktura.  

o Webfakturaen fylles ut av utsteder. Dernest omdannes denne til en faktura i 

tråd med kravene til mottaker.  

o I ”klikk og betal” løsningen kan mottaker- bedriften motta, se på, godkjenne og 

få betalt elektroniske faktura uavhengig av hvordan utsteder har sendt 

fakturaen inn til mottakerbanken.  

 

Ovennevnte viser at det i markedet vil finnes løsninger til alle segmenter, også 

småbedriftssegmentet. Vår betraktning er således at alle bedrifter i markedet vil kunne møte 

et eventuelt pålegg om å sende og motta elektronisk fakturering til/fra staten. 

Erfaringsmessig vet vi at pålegg vil påvirke penetrasjonshastighet, og BBS ser derfor positivt 

på et eventuelt slikt pålegg. 

 

Bankene har i tillegg utviklet en felles infrastruktur og en felles forretningsmodell mellom 

bankene som gir incitament til både fakturautsteder og –mottaker for å sikre et fungerende 

nettverk som både gir en god fungerende teknisk løsning og tilstrekkelig stort volum for at 

markedet skal se verdien av dette nettverket.  

 

Infrastrukturen som bankene har samarbeidet om å utvikle har tatt utgangspunkt i den store 

erfaringen bankene og deres samarbeidspartnere har i nettopp det å lage infrastruktur som 

sørger for at bankenes kunder får en god og fungerende løsning for utveksling mellom 

bankene samtidig som bankene konkurrerer om den enkelte kunde.  

 

Infrastrukturløsningen knyttet til distribusjon av elektronisk faktura har definerte formater og 

et fast utvekslingsformat. Løsningen inkluderer også en omforent driftsløsning og 

kvitteringsløsning som sørger for god sporing og klare ansvarsoverganger. Dette sikrer at når 

utsteder og mottaker har inngått sin avtale med bank, garanterer banken for at mottakeren 

får sin elektroniske faktura i henhold til avtale uansett hvordan utstederen sender inn 

fakturaen. Det betyr også at utsteder og mottaker ikke trenger å inngå noen annen avtale 

med hverandre enn å faktisk avtale at de skal utveksle elektronisk faktura. Alt det praktiske 

knyttet til utvekslingen er ivaretatt av bankens løsning samt infrastruktur-løsningen.  

 

På samme måte har vi erfart at en felles forretningsmodell som gir incitament til at både 

fakturautsteder og fakturamottaker ønsker å implementere løsningen er svært sentral. I 
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eFaktura tjenesten ble f.eks. bankene enige om en forretningsmodell som deler kostnaden 

mellom utsteders bank og mottakers bank. Bankene var enig om at ingen av partene får 

utnyttet løsningen før den ”andre siden” også er tilstrekkelig representert. Ut ifra dette innså 

partene at det var nødvendig å enes om en forretningsmodell som ga incitament til begge 

parter. For elektronisk faktura er det enighet om at den største innsparingen kommer på 

mottakersiden.  For å sikre at også fakturautstedere ønsker å tilpasse seg til løsningen er det 

viktig å legge til rette for å tillate forretningsmodeller som gir vinn-vinn situasjon.  Bankenes 

nettverk har avtalt forretningsmodell for utveksling som ivaretar dette.  

 

BBS ønsker å presisere at hvis staten velger NESUBL som format, vil løsningen mellom 

bankene utvides til også å sende/motta NESUBL og tilhørende kvitteringsløsninger. Dette vil 

sikre god kvalitet på fakturaene som mottaker får samt mulighet for sporing ved avvik. I 

brevet fra BSK pekes det på nødvendigheten av å utarbeide en klar og konsis 

implementeringsguide som sikrer enhetlig implementering hos alle de ulike partene. BBS vil 

påpeke viktigheten av også å definere kvitteringer og ansvarsoverganger.   

 

Beskrivelsen av løsningen over viser at de nødvendige ”verktøyene” er tilstede for at 

bedrifter i de ulike segmentene har metoder for å sende/motta en elektronisk faktura. Vi 

mener derfor det ikke er nødvendig for tjenestens suksess at staten oppretter en 

”webfaktura-løsning”.  

 

Skulle staten til tross for beskrevne løsning være av den oppfatning at det er nødvendig å 

installere en ”Webfaktura-løsning” i sin portal, vil BBS kunne være en potensiell leverandør 

av en slik løsning. 

 

 

Ulike nettverk gir kunden ulike tjenester    

 

I dag er det mange bedrifter som har opprettet direkte kommunikasjon mellom seg. Dette er 

dyre og kompliserte løsninger, som kun de store bedriftene har ressurser til.   

 

En viktig forutsetning for at elektronisk faktura skal få bred tilslutning i bedriftsmarkedet er at 

terskelen blir lavest mulig. Det er mange leverandører som ønsker å bidra til dette. I 

markedet for utvekslingen av fakturaen etterspørres også mange ulike tilleggstjenester som 

f.eks. print, skanning og formatkonvertering. Dette åpner markedet for flere leverandører. De 

ulike leverandørene tilbyr ulike tjenester ut ifra de styrker de har i forhold til de ulike 

segmentene og deres behov.  

 

BBS opplever at markedet har samlet seg hovedsakelig rundt to nettverk, bankenes nettverk 

og ”samtrafikkgruppen”. Samtrafikkgruppen består av en del større aktører som har besluttet 

å utveksle elektroniske faktua, og som inngår en avtale om samtrafikk mellom partene. I 

tillegg finnes en del fungerende bransjenettverk. Det er også en del leverandører som tilbyr 

ulike tilleggstjenester i tilknytning til utveksling av elektronisk faktura. Disse har en viktig 

funksjon innenfor totalbilde.  Disse to nettverkene samt andre leverandørene tilbyr ulike 

løsninger og ulike forretningsmodeller/avtaler basert på de tjenestene de tilbyr, erfaringer de 

har innen sitt segment/marked og hva de ønsker å oppnå ved å være i dette markedet.   

 

Gitt dette bildet av ulike behov innen bedriftsmarkedet og ulike leverandører med ulike 

tjenester knyttet til elektronisk faktura, er det viktig at staten legger til rette for en løsning som 
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opprettholder konkurransearenaene. Det er dermed viktig at statlige bedrifter/etater tillates 

og selv  velge nettverk og aktører og som gjør at både det offentlige og det private 

næringslivet får tilgang til de tilleggstjenestene de ønsker. Det er derfor viktig at statens 

løsning tillater sine etater å inngå ulike avtaler med ulike aktører.  

 

Programvareleverandørene 

Som nevnt over er programvareleverandørene svært sentrale spillere i forhold til 

implementasjonstiden og kostnaden for den enkelte bedrift. I den forbindelse har BBS erfart 

at det er spesielt to faktorer som påvirker en programvareleverandør til å tilrettelegge og 

selge en ny tjeneste: 

 Det eksisterer en klar standard som gjør at programvareleverandøren enkelt kan 

legge til rette for den nye tjenesten.  

 Det eksisterer et markedspress fra kundene til leverandøren.  

 

I denne forbindelse vil utarbeidelsen av en konkret implementeringsguide og en mapping fra 

e2b til NESUBL være helt sentral. Som også svaret fra BSK understreker må 

implementasjonsguiden ikke bare inneholde de tilgjengelige feltene og filens oppbygging, 

men også en forklaring på hva det enkelte feltet skal inneholde.   

 

Når det gjelder å få etablert tilstrekkelig markedspress mener vi at høringsforslaget er meget 

positivt ifht at det blir definert en klar tidsplan. Denne tidsplanen gir også tilstrekkelig tid for 

partene til praktisk å gjennomføre utvikling og implementering.  I tillegg mener vi at mandatet 

også bør utvides til å gjelde alle kommuner.  

 

Det er også viktig at programvareleverandørene ikke bare tilrettelegger for utstedersiden, 

men at det også legger til rette for mottak av elektronisk faktura. Som tidligere nevnt er 

suksess avhengig av at begge sider er tilstrekkelig representert. Av den grunn mener vi at 

det offentlige også bør inkludere utstedersiden, eventuelt som en fase 2 under AGFA-

prosjektet.  

 

Formater  

De ulike partene kan velge ulike format. Konvertering mellom ulike formater er generelt sett 

mulig og er en tjeneste som mange tilbyr.  

 

Imidlertid vil vi understreke at ved hver konvertering vil det være felter som forsvinner fordi 

de ulike formatene har ulike informasjonselementer. Formatene legger ofte vekt på ulike ting 

og har dermed flere elementer innenfor en type informasjon (f.eks. referanser, betaling, 

varelinjer) enn andre formater.  

 

Vi vil derfor oppfordre staten til å jobbe videre for at NESUBL blir aktivt brukt i alle nordiske 

og europeiske land samt at nasjonale ”dialekter” unngås. Hvis dette ikke er mulig bør det 

jobbes aktivt for at man enes om et sett med informasjonselementer som alle formater bør 

inkludere. Disse informasjonselementene må være flere felter enn de minimumsfeltene som 

definerer hva en elektronisk faktura er i henhold til NS 4175. Det er viktig at de omforente 

feltene er tilstrekkelig til å dekke markedets ulike behov og må f. eks også få med 

informasjonselementer som rabatter, fakturatillegg, aktører utover fakturautsteder og 

fakturamottaker samt bransjespesifikke spesialfelt.  
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BBS er meget positiv til den beskrevne løsningen i AGFA-rapporten, men som nevnt både 

over og i svaret fra BSK er det fortsatt mye detaljer som skal på plass før visjonen og målene 

i rapporten kan nås. Til dette arbeidet stiller BBS seg gjerne til disposisjon for departementet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Vedlegg –Oversikt over bedriftsmarkedet i Norge 

 

 

 


