HØRINGSUTTALELSE
AGFA-RAPPORTEN - ELEKTRONISK FAKTURA

Om NorStella og elektronisk faktura
NorStella er en privat, samfunnsgagnlig og ikke-kommersiell stiftelse med formål å utvikle og
fremme bruk av åpne, internasjonale standarder for elektronisk samhandling.
NorStella dekker så vel privat som offentlig sektor - og samspillet mellom disse, som ebusiness og internasjonal handelsforenkling – og samspillet mellom disse. Vi er representert
internasjonalt gjennom å ha ledervervet for NordiPro – en uformell sammenslutning av
tilsvarende organisasjoner som NorStella i alle nordiske land, gjennom vår deltagelse i
CEN/ISSS (den europeiske standardiseringsorganisasjonen), samt i FN-organet UN/CEFACT
– hvor adm. dir. også sitter i styret.
I forhold til arbeidet med elektronisk faktura bedrifter i mellom, er NorStella en pådriver:
 Sekretariatsansvaret (sammen med GS1) for det nasjonale initiativ e2b-Forum
 Sekretariatsansvaret for b2bConnect-samarbeidet som har etablert en
samtrafikkavtale mellom 11 ikke-finansielle meldingsformidlere
 Deltagelse i – og delvis finansiering av - det internasjonale arbeidet gjennom
NESUBL og BII
 Offisielt kontaktpunkt (Country Information Manager) mellom Norge og EU på dette
området
NorStellas Høringssvar
Arbeidsgruppen som har utarbeidet AGFA-rapporten har levert både en grundig og god
rapport som vi med dette vil komplimentere.
NorStella støtter fullt ut høringssvaret fra b2bConnect og vil i all hovedsak vise til dette som
uttrykk også for vårt syn i denne saken.
Vi vil imidlertid ha følgende tilføyelser:
Som høringsrapporten sier på side 55 bør det snarest mulig etter at vedtak om obligatorisk
innføring av elektronisk faktura er vedtatt, bør nedsettes et Forum for Elektronisk Faktura
som også representerer næringslivet. Vi er enig i dette også ut i fra det ståsted at privat
næringsliv vil ha et videre krav til elektronisk faktura og andre ehandelsmeldinger enn staten,
bla. med hensyn til bransjetillegg, og dermed ha et nødvendig og legitimt krav på kunne bidra
til den videre forvaltning og utvikling av den valgte standard.

Vi er glad for at Utvalget foreslår at dette Forumet driftes av DIFI og NorStella i fellesskap.
NorStella skal i denne sammenheng representere privat sektor. Vi understreker derfor at
NorStella i dag representerer privat sektor på dette området gjennom sekretariatsfunksjonen
for e2b Forum som består av næringslivsbedrifter, samt sekretariatsfunksjon for b2bConnect
som representerer alle de vesentligste ikke-finansielle meldingsformidlerne. NorStella deltar
også sammen med DIFI (ehandelsekretariatet) i det internasjonale arbeidet med
videreutviklingen av standarden; NorStella har også nylig gått inn i en lederposisjon i
UN/CEFACT nettopp med henblikk på å sikre at de nordiske lands arbeid på dette området
får den internasjonale forankring som er ønskelig.
For mer informasjon kontakt Arild Haraldsen på epost arild.haraldsen@norstella.no
eller tlf + 47 901 99531. Se for øvrig vår hjemmeside www.norstella.no
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