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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNFØRING AV OBLIGATORII['. ;K
ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN

Vi viser til høringsbrev fra Dem datert 26.0.608 vedrørende innføring av obligator.sk
elektronisk faktura i staten.

Statens legemiddelverk har gått gjennom rapporten og synes den er omfattende, air. alytisk og
god. Legemiddelverket støtter arbeidsgruppens forslag om å innfase obligatorisk elektronisk
faktura i staten.

Vi har  som høringsinstans blitt bedt om spesifikk å kommentere følgende  (Legen-ii ddelverkets
kommentarer står i rødt) :

Valg av  en felles statlig standard for e-faktura  -  hvilke hensyn bør veie tyngst, og ,;rdet
foreslåtte valget i tråd med høringsinstansenes ønsker mht egen utvikling og utvild ingen
internasjonalt?
Gruppens forslag til en standard støttes av Legemiddelverket. Vi mener det er vik,:tt g at
NESUBL standarden også fanger opp det som er gjort blant annet innenfor
dagligvarebransjen - som har lang erfaring med bruk av elektronisk faktura. A få t:l en felles
nasjonal og internasjonal standard mener vi også er viktig.

Skal den valgte standarden kun gjelde for staten eller skal den gjelde for hele offer.tlig sektor
(inkludert kommunene )?  Hva er en hensiktsmessig forankring av en slik obligatorisk standard
i så fall?
Legemiddelverket mener det er hensiktsmessig at standarden gjelder for hele den ,ffentlige
sektoren, slik at det blir en stor mengde av fakturaer og at det derfor kan tas ut en ,,tørre total
gevinst. Standarden bør forankre,, nos DIFI slik at denne enbeten samarbeider mec de andre
norske aktørene : å vedlikenoide og videreutvikle NESUBL standarden intemasj( :):i alt.

Er det tilstrekkelig å pålegge staten å legge til rette for mottak av elektronisk faktura for å
oppnå beregnede gevinster eller må et mer forpliktende krav legges på bedrifter c så?
Legemiddelverket mener diet er viktig a legge et forpliktende krav på bedriftene.
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Er en særlov det mest egnede virkemiddel for å fastsette krav til næringslivet eller bør andre
virkemidler vurderes  (jfr. vedlegg 3 til arbeidsgruppens rapport)?
Legemiddelverket mener at en særlov om dette kan være hensiktsmessig.

Er de tidsfrister som gruppen opererer med i sitt forslag fornuftige  /  realistiske i fb rhold til å
gjennomføre strategien?  Om ikke, hvilken tidshorisont bør gjelde for de ulike tilta lene?
Hvorfor?
Legemiddelverket vurderer fristene som fornuftige. Det forutsetter at SSO får dett+;
implementert i dagens okonomisystern, Agresso. Det er viktig at både mottak, kori..enng og
mulighet far utskrift av elektronisk faktura støttes. Videre må moaulen for innkjøl:r sordre og
innkjøpsordrebekreftelse integreres med elektronisk faktura.

Er valg av støttevirkemidler (kravspesifikasjoner,  rammeavtaler,  fakturaportal mvv.) fornuftig
og dekkende?  Finnes det alternative virkemidler som vil kunne bidra til en bedre
gjennomføring av den foreslåtte strategi?
Legemiddelverket vil bemerke at (let er viktig at ogsa mindre leverandører tår mul .ghet til å
generere elektronisk faktura. Fortrinnsvis sona gruppen foreslår ved en web applillk::isjon. Det
finnes lignende løsninger for andre bransjer.

Hvilke alternative strategier kan ev. finnes for oppnå målsettinger beskrevet i arbeidsgruppens
mandat og i rapportens kap. 2?
Alternativ strategi for å oppina rask framdrift hos ieverandører er at de får økonom ske
gevinster ved f: eks a endre betalingsbetingeiser ved elektronisk faktura. Derigjerur om vil
også de være padriver tor a få inn løsningen i ERP-systemene. Raskest gevinstrea l isering
oppnas ved a pålegge leverandørene elektronisk faktura.

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

Avtalehandtering mellom leverandør og dert enkelte enhet i staten vil medføre en del arbeid.
Burde Kunne ha en avtale inn mot rneldingssentraien og at overlevering av elektronisk faktura
er en dei av betingelsene i kjøpet leveransen. i dagens løsning er det ingen avtale f; m
overlevering mellom partene..

Arbeidsgruppens mandat omfattet ikke kommunesektoren.  Av hensyn til helhetlig  offentlig
opptreden overfor næringslivet kunne det imidlertid være hensiktsmessig å gjøre tilsvarende
krav som for staten gjeldende for kommunene.  Vi ber om synspunkter om og ev. I vordan
dette kunne gjennomføres.
Ja, for a få tatt ut alle gevinstene i offentlig sektor.

Effektivisering av fakturahåndteringen er viktig som en del av anskaffelsesproses s n. I tillegg
vil aktorene kunne heve kvaliteten pa fakturainformasjonen og derigjennom få mindre avviks-

og feilhåndterarng.
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Legemiddelverket antar at staten kan bidra  tit at vi  i Norge får en ennetlig mate i i:: ehandle
elektronisKe fakturaer me om nettrifter pa, seiv om noen bransjer har kommet langt og har
hatt dette  . bruk  i mange ar.

Med vennlig hilsen
STATENS LEGEMIDDELVERK

Gro Ramsten Wesenberg
direktør
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Catrine Hodnesdal K irlof
seniorrådgiver


