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Høring - Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i
staten
Riksarkivaren har som arkivmyndighet en kommentar til forslaget om oblli,;atorisk
elektronisk faktura i staten:
Det er viktig og riktig at det fastsettes en standard for elektronisk faktura, , om for
andre systemer som inneholder informasjon som skal bevares for en tid elll,r for all
framtid, jf. § 1 i lov 04.12.1992 nr. 126 om arkiv. Dette vil for det første fjøre det
mulig å utvikle systemer for integrering og/eller kommunikasjon med andre
systemer, for eksempel saksbehandlingssystemer, når dette måtte finnes
hensiktsmessig. For det andre vil det gjøre det mulig for arkivmyndigheten å følge
opp sine plikter etter arkivloven §§ 9 og 12 når det gjelder bestemmelser
n
bevaring og kassasjon. Etter det regelverk som gjelder i dag, vil svært mye av det
som vil inngå i et slikt fakturasystem ikke være bevaringsverdig ut over de
regnskapsmessige frister som gjelder, jf. forskrift 01.12.1999 nr. 1566 kap. III, pkt.
13. Men det er viktig at framtidige systemer ikke blir slik at det ikke vil va re mulig
å fastsette tilsvarende generelle forskrifter, basert på at statlige organer har
standardiserte systemer. Noe annet ville medføre stort merarbeid både for ilen som
bruker systemet og for arkivmyndigheten.
Det følger av ovenstående at Riksarkivaren anser det som svært viktig at si atlige
organer bruker et standard system. Dette gjelder uansett hva som måtte bli resultatet
av behandlingen av den saken som nå er på høring. Det vises til at NOARK, Norsk
Arkivstandard for journal- og arkivsystemer, har blitt en de facto standard for
dokumentregistrering og elektronisk saksbehandling i offentlig forvaltning. Dette
har vist seg å være svært fordelaktig for alle aktører. Siste versjon, NOAR( 5, ble
lansert 4. juli 2008.
Som statlig organ og potensiell bruker av elektronisk faktura har Riksarkii\ aren ikke
annen kommentar enn at våre fakturaer håndteres gjennom SSØ, og at vi derfor
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antar at eventuelle kommentarer fra SSØ vil være dekkende også for vår
virksomhet.

Med hilsen

Tor Breivik e.f.
underdirektør

