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Høringssvar - forslag om innføring av obligatorisk elektronisk falcura i
staten
Departementenes servicesenter (DSS) viser til høring vedrørende forslag om innføiriig av
obligatorisk e-faktura i staten, og har følgende kommentarer til forslaget:
•

Valg av felles statlig standard for e-faktura - hvilke hensyn bør veie tyngst, og er det
foreslåtte valget i tråd med høringsinstansenes ønsker mht egen utvikling og
utviklingen internasjonalt:
Svar: Valg av standard bør være i tråd med eksisterende nasjonal og internasjonal
standard for å få størst mulig effektiviseringsgevinst.

•

Skal den valgte standarden kun gjelde for staten eller skal den gjelde for hekk:
offentlig sektor (inkludert kommunene)? Hva er hensiktsmessig forankring a en slik
obligatorisk standard i så fall?
Svar: Dersom ønsket gevinst skal oppnås, må valgt standard gjelde for hele offentlig
sektor (inkludert kommunene). Hensiktsmessig forankring bør være i alle offentlige
beslutningsledd og hos sentrale myndigheter.

•

Er det tilstrekkeligå pålegge staten å legge til rette for mottakav elektroniskfaktura
for å oppnå beregnedegevinstereller må et mer forpliktendekrav legges på
bedrifterogså?
Svar. DSS mener et forpliktendekrav må legges på bedriftenedersom mål og
gevinstskal oppnås, i tilleggtil at staten blir pålagtå legge til rette for mottakav tifakturaer.

•

Er de tidsfrister som gruppen opererer med i sitt forslag fornuftige /realistiske i
forhold til å gjennomføre strategien? Om ikke, hvilken tidshorisont bør gjelde for de
ulike tiltakene? Hvorfor?
Svar: Mange statlige etater kan allerede i dag motta e-faktura på standardis rt

Postadresse
Postboks 8129 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Møllergt. 19
Org.nr.: 974 76 1424

Telefon*
22 24 96 41
Telefaks
22 24 00 93

Internett
www.dss.dep.no
E-post
postmottak@dss.dep.no

Saksbehandler
Norun Eid<!
Telefon: 2' 24 96 55

format. Dette bidrar til at foreslått strategi om innføring av obligatorisk e-faklL ra i
staten bør være oppnåelig innen nevnte tidsfrister. Forutsetninger for dette er at
pålegg følges av en informasjonsstrategi, sterk styring, god planlegging og
forankring i alle offentlige beslutningsledd.
•

Hvilke utfordringer vil ev. gjennomføring av den foreslåtte strategien skape for:
- statlige virksomheter, inkl. helseforetakene

- næringslivet?
Svar: For statlige virksomheter inkl. helseforetak: Organisasjonsmessige
utfordringer og konsekvenser. Det vil dreie seg om at interne prosesser skal
koordineres, endres og tilpasses. Det vil medføre planlegging og endring av
prosesser og kompetansebehov i virksomhetene, samt kreve planer for
kompetanseutvikling av driftspersonell som for eksempel jobber innenfor skEnningstjeneste. Organisasjonsendringer må gjøres for å ta ut effektiviseringspoten; ialet.
Plan for finansiering må følge pålegget.
For næringslivet, vil mange av utfordringer være de samme som for offentlige
virksomheter. Påbud må varsles i god tid for at ev. anskaffelser skal planlegges og
budsjetteres. Utfordringer vil være knyttet til planlegging av interne prosessEr,
kompetanseutvikling, samt kunnskap om løsninger. For mindre bedrifter miec
nødvendige hjelpesystemer (ref. støttevirkemidler) være tilgjengelige og
brukervennlig. Det er også viktig at god informasjon følger med løsningene.
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