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Tilbakemelding fra DSB - forslag o nn`Øring

åv`oiigåiors

elektronisk

faktura i staten
Vi viser til brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) datert 26. juni d.å. hvor, let blir
bedt om tilbakemelding på forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten. Dire toratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har foretatt en intern vurdering av hovedpunktene i f )rslaget,
og gir i det følgende våre synspunkter på enkelte av forholdene.
Generelt om forsla et
Vi anser en innføring av elektronisk faktura i staten som et positivt tiltak for vår virksomhet. DS' 3 er i
den senere tid blitt kontaktet av eksterne forretningsforbindelser med spørsmål om direktoratet k tn
behandle så vel inngående som utgående elektroniske fakturaer. På bakgrunn av dette mener vi a t det er
grunnlag for et felles initiativ om innføring av elektronisk faktura for statlige virksomheter. Vide re virker
det fornuftig at dette arbeidet sees i sammenheng med Innkrevingsutvalgets forslag om innføring av
elektronisk faktura i forbindelse med offentlig innkreving.
For ytterligere å understreke behovet for å samordne ulike initiativ i offentlige sektor ønsker DS] i å peke
på de verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring som nå tilbys gjennom rammeavtaler
fremforhandlet av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Slike verktøy er et viktig bidrag i ,.rbeidet
med å effektivisere offentlig sektor gjennom bruk av elektroniske hjelpemidler som støtter helhe lige
prosesser knyttet til offentlige innkjøp. Innføring av elektronisk faktura bør sees i sammenheng r ied
dette arbeidet og vil kunne øke gevinstpotensialet ytterligere. Vi legger da spesiell vekt på entydige
kravspesifikasjoner vedrørende obligatorisk elektronisk faktura gjennom hele anskaffelsesproses;en.
DSB er av den oppfatning at en egen særlov om elektronisk faktura er nødvendig for å sikre tilsti ekkelig
oppslutning, og anser således dette som det mest egnede virkemiddel for å fastsette krav til næriir gslivet.
I den grad det er mulig bør de samme kravene gjøres gjeldende både for stat og kommune, eventuelt ved
å forskyve noe på de foreslåtte tidspunktene som er beskrevet i brevet fra FAD.
Utfordrin er for DSB
Direktoratet har på linje med en rekke andre etater inngått avtale med Senter for statlig økonomi,, tyring
(SSØ) om leveranse av operative tjenester knyttet til regnskap, lønn og personal. DSB er således
avhengig av at SSØ inntar en sentral rolle i utviklingen av nye løsninger for fakturering, som ival•etar
virksomhetenes egenart og behov.
Som beredskapsorganisasjon er DSB avhengig av å kunne håndtere hendelser der hvor hendelser e til
enhver tid oppstår. Dette innebærer en rekke mindre anskaffelser som må foretas fra lokale leven ordører
hvor tid er en begrenset ressurs. Kompleksitet i form av geografisk spredning på våre aktiviteter ,)g mer
ad-hoc pregede innkjøp ved innsatser så vel nasjonalt som internasjonalt gjenspeiles i porteføljen av
fakturaer og leverandører. En analyse av regnskapsdata fra 2007 viser at vi totalt mottok 23 300
fakturaer, med et gjennomsnittelig beløp på 11 000 kr. Ca 70 % av fakturaene var på 5 000 kr eI[l,,r
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mindre. Totalt ble det benyttet over 4 000 leverandører. Det er naturlig å konkludere med at det blant
disse leverandørene finnes en rekke mindre bedrifter som omsetter for under den foreslåtte grensen på 15
mill kr. Alternative løsninger for disse aktørene er et viktig område for direktoratet. Forslaget om å
etablere en offentlig webportal for leverandører som ikke har egne systemer for å håndtere elektronisk
faktura støttes derfor fullt ut.
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