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ØKONOMIREGELVERKET OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

1. Generelt

Det er et mål at elektronisk samhandling mellom parter så langt mulig skal likestilles med
tradisjonell papirbasert samhandling. Økonomireglementet for staten, inneholder ikke
bestemmelser som er til hinder for elektronisk samhandling mellom to parter.

I de utdypende bestemmelsene til Økonomireglementet - Funksjonelle krav til
økonomiforvaltningen i staten – er det krav om bruk av elektronisk regnskapssystem,
elektronisk lønnssystem, elektronisk betalingsformidling og elektronisk innrapportering til det
sentrale statsregnskapet. I Funksjonelle krav er det på noen få områder bestemmelser som
krever at visse dokumenter skal være på papirformat eller hvor det av sammenhengen er
naturlig å anta at det dreier seg om papirformat. Dette gjelder bl.a krav til behandling av
faktura/kreditnota (Funksjonelle krav pkt. 2-4).

2. Elektronisk samhandling

Finansdepartementet likestiller i medhold av Økonomireglementet § 2.1, med dette
elektronisk samhandling mellom to parter med tilsvarende samhandling på papir på
virkeområdet til Økonomireglementet for staten. Det medfører også at det ikke vil være noe til
hinder for at dokumenter som er mottatt elektronisk kan behandles elektronisk internt i
virksomheten ved for eksempel attestasjon og anvisning.

3. Krav til elektronisk samhandling

Finansdepartementet er i gang med å revidere Økonomiregelverket i staten og viser i den
forbindelse til de nye kapitlene 5, 7, 8 og 9 i Funksjonelle krav som har vært på høring. Det
tas sikte på at endringer i Funksjonelle krav, Del I og II som også omfatter bestemmelser om
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elektronisk samhandling, skal kunne ferdigstilles og gis virkning fra 1. september 2001.

Med hilsen

Hans Vaalund
Fung. ekspedisjonssjef
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