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Høringsuttalelse fra NTNU  - Forslag om innføring av elektronisk 
faktura i staten 
 
Situasjonsbeskrivelse for mottak av e-faktura. 
NTNU tok i bruk BasWare IP elektronisk fakturabehandling i 2005. Systemet ble anskaffet i et 
samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Årlig fakturamengde i 2005 var ca 
90.000. I 2007 ble ca 120.000 fakturaer som  skannet og behandlet elektronisk.  
 
For å redusere ressursbruken ved skanning, har NTNU siden 2006 arbeidet med å teste en 
mottaksløsning for e-faktura i BasWare IP i samarbeid med systemleverandøren. Det ble først 
etablert en testløsning med e2b-fakturaformat og ulike IT-løsninger for mottak (ftp og https).  
 
Erfaringene fra testimplementeringen og fra andre bedrifter (blant annet Colorline) tilsa at ”point-
to-point” løsninger er meget ressurskrevende, både ved etablering/testing mot ny avsender og i drift. 
NTNU valgte derfor å ta i bruk formidlingsløsningen BasWare eInvoices  (også kalt BW Business 
Transactions). En stor fordel med denne løsningen er at den også gir muligheter for samtrafikk med 
andre fakturaformidlere, som flere av våre største leverandører allerede benytter. En annen fordel er 
at løsningen har innebygget håndtering av internasjonal samtrafikk og internasjonale standarder for 
e-faktura. Dette er viktig fordi noen av våre største leverandører er internasjonale. 
 
BW eInvoices løsningen ble implementert hos oss i 1. halvår 2008, og vi mottar nå e-faktura fra to 
av våre 10 største leverandører, målt i årlig fakturamengde. NTNU har som målsetting for 2009, å 
motta e-faktura som tilsvarer minst 30% av årlig fakturamengde. 
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Synspunkter på den foreslåtte strategi og virkemidler for innføring av e-faktura i staten. 
Valg av en felles standard for e-faktura 
Det er for vår virksomhet svært viktig å velge en standard som er mest mulig internasjonal, fordi 
NTNU handler mye internasjonalt. Vår meldingsformidler av e-faktura (BasWare eInvoices) har 
bekreftet at tjenesten støtter nasjonale og internasjonale standarder, også den foreslåtte NESUBL 
standarden når den blir offisiell.  
 
Felles standard for hele offentlig sektor 
Det vil være ønskelig at standarden skal gjelde for hele den offentlige sektor for å sikre at 
standarden får en størst mulig bredde i sin utbredelse. Dette vil være også være fordelaktig og 
kostnadsbesparende for leverandørbedriftene. 
 
Forpliktende krav for å oppnå beregnede gevinster 
Etter vår oppfatning er det ikke tilstrekkelig å pålegge staten kun å legge til rette for mottak av e-
faktura. For å få til en ønsket utvikling, må det samtidig komme et forpliktende krav til bedrifter om 
å levere e-faktura til staten. 
 
Tidsfrister 
Innen 1. juli 2010 vil NTNU være i stand til å motta elektronisk faktura på fastsatt standardformat 
gjennom vår mottaksløsning BasWare eInvoices. Forutsetningen er at leverandørene enten kopler 
seg til denne formidlingsløsningen eller en annen meldingsformidler med samtrafikk mot denne.  
 
Innen 7. juli 2012 synes det allikevel ikke realistisk å fase ut vår løsning for skanning av 
papirfaktura – spesielt på grunn av at vi handler fra et betydelig antall internasjonale (alle 
verdensdeler) leverandører hvor vi vil ha vanskelig for å nå fram med et slikt absolutt krav.  Det vil 
i verste fall kunne medføre at viktige leverandører for vår virksomhet, vil bli utelukket som 
leverandør. Vi forventer at antall skannede fakturaer vil være vesentlig redusert når de 
norske/nordiske leverandørene går over til å levere e-faktura. 
 
Innen 1. juli 2012 vil NTNU kunne sende elektroniske fakturaer til staten på fastsatt standard 
format, forutsatt at dette formatet foreligger innen 1. juli 2010. 
 
 
Støttevirkemidler 
NTNU synes at en felles, frivilling rammeavtale med SSØ for statlige og kommunale virksomheter 
virker uklar mht ansvar og oppfølging. Det vil etter vår mening være bedre å opprette rammeavtaler 
med 2-3 leverandører av fakturaformidling, som har gode muligheter for samtrafikk med andre 
formidlere på det norske og (helst også) det nordiske markedet. 
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NorStella – som ”forvalter” gjeldende standarder (e2b, EDIFACT) - har i dag en bred tilslutning av 
IKT-leverandører, offentlige og private bedrifter. NTNU anbefaler å gi NorStella ansvaret for 
forvaltning av den kommende offentlige standarden (NESUBL) fremfor å etablere et nytt forum for 
elektronisk faktura. 
 
Vi er postive til forslaget om etablering av en portal for (små) leverandører som ikke har egne 
systemer for å sende (og motta) elektronisk faktura. For oss er det imidlertid et viktig krav at denne 
portalen har samtrafikk med en eller flere av de etablerte og aktive meldingsformidlere på det 
norske markedet (som i 2007 har inngått samtrafikkavtale gjennom e2b-samarbeidet). 
 
 
Utfordringer ved gjennomføring av strategien 
Hovedforutsetningen for å redusere utfordringene (tekniske og ressursmessige) både for offentlig 
sektor og næringslivet, er at det vil være mulig å benytte etablerte løsninger for formidling av 
fakturaer med samtrafikk til andre formidlere i både inn- og utland. Alternative (point-to-point) 
løsninger vil etter vår oppfatning være altfor kompetanse- og ressurskrevende å etablere og drifte 
for det store flertall av offentlige institusjoner.  
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