1 av 2

Buskerud
fylkeskommune

Vår referatse

Vår dato

09.09.2008

2008/16o2- 2
181

Økonomi- og administrasjonsstaben
Vår saksbehandler

Deres dato

Deresreferanse

Arve Conradsen, tlf 32808554

26.06.2008

2007/16, 3-KDB

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

FnRNYIN:";;
,

EI y!
ADiINISTRAS,IOIsvSDr-, I`li

Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten - høring
Vi har med stor interesse lest og satt oss inn i Deres oversendelse av 26.06.08. Høringen b-,svares
administrativt.
Buskerud fylkeskommune har i et par år drevet med elektronisk fakturabehandling. Vi motar i all
hovedsak fakturaene i papirformat og skanner dem for elektronisk attestasjon og anvisniril€. Vi har også
lagt til rette for å motta elektroniske fakturaer. I alle våre rammeavtaler med ulike leverandører har vi et
krav om at leverandøren skal kunne levere elektroniske fakturaer når vi krever det. Pr. d.d. mottar vi slike
fakturaer fra bare en leverandør, men er i prosess med å få med flere. Vi regner med at vi i br utgangen av
året har 5 - 10 leverandører som leverer slike. At det ikke er flere, henger nok sammen med at vi har vært
noe tilbakeholdne med å kreve det, kombinert med at det å levere elektroniske fakturaer fc r mange
leverandører er en utfordring de vegrer seg for å gå løs på. Vi ser betydelige forenklinger i
fakturabehandlingen ved å få bare elektroniske fakturaer.
Buskerud fylkeskommune ser svært positivt på forslaget om innfasing av obligatorisk e-fa -,tura i staten.
Skal vi virkelig komme videre i bruken av elektroniske fakturaer, er det ikke tilstrekkelig ' pålegge
statlige virksomheter å legge til rette for mottak av elektroniske fakturaer. Det må legges e t forpliktende
krav på mulige leverandører om å levere slike fakturaer også. Vi mener at forslaget tar hø:Yl,de
for at
leverandørene

vil få tid nok til å omstille seg samtidig som det også legges press på gjennc niføringen.

Buskerud fylkeskommune mener den skisserte framdriftsplanen virker fornuftig, gjennorrr-ørbar og
realistisk. Spesielt er dette tilfelle når vi vet at det kan høstes av erfaringer fra andre land.
Før iverksettelse må mange avklaringer skje, herunder om "små" leverandører skal få unneak (jf. Sverige).
Etter vårt syn avhenger et eventuelt unntak av hvor godt det er tilrettelagt for elektroniske fakturaer fra
denne leverandørgruppen. Markedet antas å løse flere av utfordringene for denne gruppen.
Det er også veldig bra at det legges opp til en felles obligatorisk standard for elektroniske _'akturaer.At
det foreslås å legge seg på en åpen standard, setter vi ekstra pris på. Buskerud fylkeskomirr une mener at

den valgte standarden bør gjelde for hele den offentlige sektoren, også kommunene. På deri måten vil mye
ligge til rette for en enklere datautveksling i fakturasammenheng mellom offentlig sektor og alle mulige
leverandører.

POST ADRESSERES
Postadresse
BUSKERUD

Besøksadresse

FYLKESKOMMUNE

Fylkeshuset

E-postadresse

N-3020 Drammen

Postmottak@bfk

.no

TIL AVDELINGEN - IKKE TIL ENKELTPERSONER
Telefon

Telefaks

Bankkonto

32 80 85 00

32 80 85 08

2200.07.13523

Intemett
www.bfk.no

Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Buskerud fylkeskommune

2 av 2
Vår dato

Vår refersnse

09.09.2008

2008/:162 - 2

I utgangspunktetberøres vi som fylkeskommune bare av forslaget direkte i den grad vi sk .1 distribuere
fakturaertil statlige virksomheter. Vi har vært i kontaktmed vår systemleverandørvedrørire
nde vår
mulighet til å utstede elektroniske fakturaer. Vi har fått avklart at vi vil kunne levere slike fakturaerpå
den standardensom fastsettes. Det vil være noen utgifter knyttet til en slik tilpasning, meindisse vil være
begrensede.
Vi har allerede lagt til rette for å motta elektroniske fakturaerfordi vi ser at vi vil ha store ;tevinsterom
alle våre leverandørerkunne levere slike fakturaer. Samtidig erfarervi at våre leverandørs:•nøler. For oss
er det en fordel om staten går foran med et obligatoriskkrav. Dermed vil leverandørenebl i stand til å
levere elektroniske fakturaertil oss.

Med hilsen

Linda Verde e f
assisterende fylkesrådmann

Arve onra sen
systemansvarlig

