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Høringsuttalelse - forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i ss':
aten
Det vises til brev av 26.6.2008 om foreslåtte strategi og bruk av virkemidler for inriføring av
obligatorisk elektronisk faktura i staten.
Kystverket er positiv til forslaget som nå er forelagt til uttalelse. Vi ønsker imidlertid å gi
noen kommentarer til deler av forslaget. Brevet fra FAD lister opp forhold som ønskes
vurdert. Våre uttalelser er gitt i forhold til dem:
•

Kystverket er positiv til en felles statlig standard for e-faktura. En felles standard vil
forenkle leveransene til det offentlige både på generelle anskaffelser og
løsningssiden. Vi tror det vil være hensiktsmessig at kommunene også inrll.mmes i
ordningen, slik at leverandørene kan forholde seg til en samlet offentlig sektor. Det
vil gi stordriftsfordeler for alle parter.

•

Kystverkets mener at det må stilles forpliktende krav til bedrifter om å leven
elektronisk faktura til staten/det offentlige.

•

Valg av støttemidler virker fornuftig og dekkende (kravspesifikasjoner,
rammeavtaler, fakturaportal mv.).

•

Kystverket støtter forslaget om fastsetting av krav til næringslivet gjennom en
særlov.

•

I forslaget er det tidfestet tidspunkt for eventuell gjennomføring, hhv 1. juli 2010 og
1. juli 2012. Tidsplanen er knapp og bør vurderes utsatt med minst ett år.
Innføringen av ordningen vil innebære store endringer, både innad i det offentlige,
for systemleverandører og for alle andre leverandører av varer og tjenester til
staten.
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