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VEDRØRENDE HØRING - ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN 
 
Vi viser til Forsknings- og administrasjonsdepartementets brev datert 26-06-08 vedrørende forslag 

om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten. 

 

 

Generell kommentar  

 

Mattilsynet ser behovet for at det fra sentralt hold tilrettelegges for en obligatorisk 

forvaltningsstandard for elektronisk faktura i staten. Vi er enige i at det bør innføres et krav om 

elektronisk faktura til staten. Dette vil etter vårt syn bidra til en mer effektiv offentlig sektor.  

 

 

Svar knyttet til nevnte problemstillinger 

 

Mattilsynet mener det er fornuftig å basere seg på en åpen standard når valg av løsning skal tas. I 

denne sammenheng støtter vi arbeidsgruppens anbefalinger rundt valg av NESUBL standarden. 

Denne standarden er allerede i bruk i Sverige og Danmark og vil derfor være en godt utprøvd 

standard som allerede kan vise til positive erfaringer. 

 

Mattilsynet mener tidsfristen som er foreslått av arbeidsgruppen er reell, men det forutsetter at et 

valg av obligatorisk forvaltningsstandard for elektronisk faktura i staten gjøres snarlig. Det er også 

viktig at det settes av tid til implementering både hos leverandør av økonomisystem og ute hos den 

enkelte kunden. Det bør ikke bli for kort tid mellom avklaringer rundt valg av standard og dato for 

når bedriftene skal være i stand til å motta elektronisk faktura.  

  

De støttevirkemidler som arbeidsgruppen har valgt virker fornuftige. Mattilsynet ser ikke behov for 

å vurdere andre virkemidler som vil bidra til en bedre gjennomføring av den foreslåtte strategien. 

 

Mattilsynet kan ikke se at det er andre alternative strategier enn de som allerede er nevnt i rapporten 

som vil kunne bidra til å oppnå målsetningene som er satt. 
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Side 2 av 2 

 

Mattilsynets utfordringer knyttet til en eventuell gjennomføring av foreslått strategi, vil være knyttet 

til om vårt økonomisystem vil kunne håndtere pålegget innen gitt tidsfrist. Vi vil tro at et snarlig 

valg av felles statlig standard for e-faktura vil gi leverandøren god tid til utvikling av løsning for 

mottak av e-faktura. 

 

 

 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Trude Selnes Thomas Solheim 
Seksjonssjef Rådgiver  

 
 
 


