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Høring - forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten 

 
Det vises til høringsbrev fra Det kongelige fornyings- og administrasjonsdepartement vedr. 
ovennevnte av 26.6.2008. Politidirektoratet har følgende synspunkter og kommentarer til 
forslaget om innføring av elektronisk faktura i staten. 
 
Innledningsvis vil Politidirektoratet bemerke at innføring av elektronisk faktura i staten må 
vurderes som et godt virkemiddel for effektivisering av offentlig sektor spesielt og 
samfunnet generelt. Det forutsettes at løsningene som til slutt velges tifredsstiller krav til 
sikkerhet og brukervennlighet både fra kunde- og leverandør sitt perspektiv. Av de svarene 
vi har mottatt fra våre politidistrikt og særorgan, fremgår det at alle er positive til innføring 
av elektronisk fakturabehandling i etaten, herunder mottak av elektroniske fakturaer.  
 
Vi vil få gi tilbakemelding på følgende problemstillinger: 
 
Valg av en felles statlig standard for e-faktura:  
Politidirektoratet slutter seg til arbeidsgruppens forslag om at det skal legges til grunn én 
felles statlig standard med utgangspunkt i det internasjonale standardiseringsarbeidet for e-
handel. En slik løsning vil blant annet bidra til faste rammebetingelser for leverandørene og 
vil også kunne bidra til enklere fakturering over landegrensene.  
 
Skal den valgte standard kun gjelde for staten eller for hele offentlig sektor?  
Vi ser ingen grunn til at ikke også den felles statlige standarden kan legges til grunn for hele 
den offentlige sektor. Når det gjelder privat sektor bør det i utgangspunktet legges opp til 
valgfrihet, men ut i fra et samfunnsøkonomisk effektivitetshensyn er en felles standard for 
både offentlig og privat sektor ønskelig.  
 
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 også?  
Etter Politidirektoratet sitt syn, må det også legges et forpliktende krav på bedriftene slik 
arbeidsgruppen foreslår.  
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Er de tidsfrister som gruppen opererer med i sitt forslag fornuftige / realistiske i forhold til 
å gjennomføre strategien?  
Til tross for stort fokus på offentlige innkjøpsprosesser og krav om strategier og planer for 
implementering av e-handel i statlige virksomheter de siste årene, viser dagens situasjon at 
mange fortsatt ikke har kommet særlig langt innen dette feltet.  
 
En forutsetning for at statlige etater skal kunne ta imot elektroniske fakturaer og behandle 
disse på en effektiv måte, er at det benyttes elektronisk fakturabehandling internt i den 
enkelte etat. Pr. i dag er det fortsatt en rekke statlige etater som ikke har implementert dette, 
herunder Politi- og lensmannsetaten.  
 
Politidirektoratet har besluttet å innføre elektronisk fakturabehandling i etaten, og har som 
målsetting å ha implementert et slikt system i hele Politi- og lensmannsetaten innen 
utgangen av 2009. Noen av forutsetningen for å implementere et slikt system, har vært at 
det også skal være i stand til å motta elektroniske fakturaer – i første omgang fra store 
leverandører. For vår del mener vi derfor at tidsfristene som er foreslått i utgangspunktet er 
realistiske. Vi ser imidlertid at det er en del utfordringer og at vi kan bli forsinket.  
 
For de etater og virksomheter som enda ikke har startet på prosessen med å innføre 
elektronisk fakturabehandling, vil tiden etter vår oppfatning bli knapp. På bakgrunn av 
dette, mener vi at kravet om at alle statlige etater skal kunne motta elektroniske fakturaer fra 
1. juli 2010 ikke er realistisk. Vi foreslår derfor at fristen for dette utsettes med ett år. De 
andre fristene forskyves tilsvarende.  
 
Er valg av støttevirkemidler (kravspesifikasjoner, rammeavtaler, fakturaportal mv.) fornuftig 
og dekkende?   
Politidirektoratet støtter arbeidsgruppens forslag om at SSØ eller andre får et ansvar for å 
utarbeide en standard kravspesifikasjon for denne type løsninger. Dette vil bidra til at etater 
som selv vil etablere løsninger vil ha et rammeverk å støtte seg på. En etablering med 
rammeavtaler for mottaks- og meldingsformidlere vil også være effektiviserende og bidra til 
leverandører med nødvendig kompetanse og kvalitet.  
 
Vi støtter også de forslagene som går på støttevirkemidler rettet mot de små leverandørene. 
Rapportens forslag med en enkel WEB-portal som disse kan benytte, sikrer at denne type 
bedrifter ikke må foreta store investeringer eller tilpasninger for fortsatt å kunne lever varer 
eller tjenester til det offentlige. 
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