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Høringsbrev  -  Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten

Viser til deres Deres brev 26.06.08 vedrørende høringssak om forslag om irnføring
av obligatorisk elektronisk faktura i staten.

Nedenfor følger LMDs synpunkter på høringsbrevet.

1. Valg av en felles statlig standard for e-faktura - hvilke hensyn bør veie ty,gst, og
er det foreslåtte valget i tråd med høringsinstansenes ønsker mht egen utvikling og
utviklingen internasjonalt?

Standarden som velges må være åpen slik at man ikke låser seg til enkelte
leverandører og løsninger.  Dette er også i tråd med Regjeringens IKT-politi ck jf.
St.meld. nr. 17 (2006-2007).  Det er vesentlig at standarden gjør det mulig å oppfylle
kravene til en slik løsning, og det forutsettes at det finnes implementerte løsninger fra
flere leverandører som benytter standarden.

2. Skal den valgte standarden kun gjelde for staten eller skal den gjelde for hele
offentlig sektor (inkludert kommunene)? Hva er en hensiktsmessig forankri lg av en
slik obligatorisk standard i så fall?

Standarden bør få samme virkeområde og forankres på samme måte som andre
forvaltningsstandarder. Standardiseringsrådet som rådgir Fornyings- og
administrasjonsministeren bør være rett instans til å vurdere standardens
virkeområde og om en eller flere standarder skal velges og om de er obligatoriske
eller anbefalte.

3. Er det tilstrekkelig å pålegge staten å legge til rette for mottak av elektrc nisk
faktura for å oppnå beregnede gevinster eller må et mer forpliktende krav egges på

Postadresse Kontoradresse Telefon Administrasjons- og Saksbe:h indler
Postboks 8007 Dep Akersgt. 59 22 2490 90 økonomiavdelingen Torill I[ miner Wiulsrød
0030 Oslo Org no. Telefaks 49131

972417874 22245607



bedrifter også?

Den samfunnsøkonomiske analysen sier at tiltaket vil bety en gevinst de neste 10 år
med en nåverdi på NOK 180 mill.  for næringslivet. Om denne stemmer,  bL rde det
være i bedriftenes egeninteresse å tilby dette om staten har lagt til rette.  Det bør
vurderes om staten skal pålegges å vektlegge om bedriften tilbyr elektrori >k faktura
ved valg av leverandør ved anskaffelser.

4. Er en særlov det mest egnede virkemiddel for å fastsette krav til næringslivet eller
bør andre virkemidler vurderes (jfr. vedlegg 3 til arbeidsgruppens rapport)''

Her har ikke LMD noen kommentarer

5. Er de tidsfrister som gruppen opererer med i sitt forslag fornuftige / realistiske i
forhold til å gjennomføre strategien? Om ikke,  hvilken tidshorisont bør gjEIde for de
ulike tiltakene? Hvorfor?

LMD får operative ikt-tjenester, inkludert innskanning av faktura fra FADs Etat
Departementenes servicesenter.  Ansvar for utvikling eller anskaffing av løsning for
mottak av elektronisk faktura vil derfor ligge til dem. Om tidsfristene er re,:al istiske for
DSS er altså avhengig av de rammene og prioriteringer som gis av FAD til
virksomheten. Eventuelle tiltak som krever investeringer fra departement,, ie må tas
opp i de aktuelle forumene.  Det kan nevnes at DSS har ressurskrevende oppgaver
fremover som anskaffelse av nytt saksbehandlings- og arkivsystem, ny
telefonsentral,  løsninger for ikt-sikkerheten og konsolidering av ikt-organi.s,3sjonen
etter overtakelse av ikt-driften i 13 departementer.

6. Er valg av støttevirkemidler (kravspesifikasjoner, rammeavtaler, fakturaportal mv.)
fornuftig og dekkende?  Finnes det alternative virkemidler som vil kunne bidra til en
bedre gjennomføring av den foreslåtte strategi?

Det operative ansvaret for ikt og elektronisk faktura ligger til DSS,  og LM[:) kan
følgelig ikke kommentere om dette er tilstrekkelig.

7. Hvilke alternative strategier kan ev. finnes for oppnå målsettinger beskrevet i
arbeidsgruppens mandat og i rapportens kap. 2?

Her har ikke LMD noen kommentarer.

8. Hvilke utfordringer ev. gjennomføring av den foreslåtte strategien vil skE pe for:
statlige virksomheter,  inklusive helseforetakene,  næringslivet?

En utfordring vil være at det er flere statlige virksomheter som har forhold ':il
småaktører i markedet.  Pr. i dag er det flere av LMDs leverandører som knapt
tilfredsstiller dagens krav til faktura,  og vi stiller spørsmål ved deres evne t l å kunne
tilfresstille kravene som nevnt ovenfor innen fristene som er skissert. Å implementere
en slik løsning vil være svært både tid og kostnadskrevende spesielt for  små bedrifter
som det er mange av i distriktene.  Dette gjelder både ved investeringene og i drift.
Dersom disse bedriftene ikke ser mulighet for å kunne implementere en sl k løsning
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vil de etter 1. juli 2012 ikke kunne levere til statlig sektor. Det er flere av dIE statlige
virksomhetene som har en del småaktører i markedet.

ed hilsen

6EL,k
Siri Bergerøy (e.f.)
avdelingsdirektør

Torill Hammer"Wiulsrøcl
rådgiver
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