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 AGFA-rapporten - høring høsten 2008
 Fokus på elektronisk faktura.
 NESUBL ble nevnt som format.

 Regjeringsbehandling 2008-2009
 Omfanget i rapporten ble utvidet.

 St.meld.nr. 36 ”Det gode innkjøp” (2009) 
 Omhandler hele innkjøpsprosessen.
 Ga konkrete føringer for elektronisk faktura

og e-handel.
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Hovedmål elektronisk handel
Bedre innkjøp

Øke lojalitet til inngåtte avtaler.
Aggregere kunnskap om egne innkjøp
Øke forhandlingsstyrke

Enklere innkjøp
Effektiv arbeidsflyt
Effektiv kommunikasjon

Sikre innkjøp
Redusere feil i ordreprosessen         
(korrekt ordre gir korrekt faktura)
Øke sporbarheten
Forebygge korrupsjon



Historisk omsetning på Ehandel.no
(elektroniske bestillinger)

0 500 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 2 000 000 000 2 500 000 000 3 000 000 000 3 500 000 000 4 000 000 000

Total 2002

Totalt 2003

Totalt 2004

Totalt 2005

Totalt 2006

Totalt 2007

Totalt 2008

Totalt 2009

16 280 141

51 114 872

247 169 752

579 709 635

889 587 395

1 738 443 788

2 225 085 608

3 537 150 814

Historisk omsetning inkludert mva



Nytt! Ehandel blir bedre og billigere

Ny ehandelsplattform i drift fra 1. juli 2010 med ny og 
enklere funksjonalitet, bl a:

Enkel bestillingsfunksjon for virksomheter uten eget 
innkjøpssystem.

Reduserte priser
Operatør (IBX) halverer 
årlig driftskostnad
Difi dekker 
tilknytningsavgiften
Difi tilbyr noe fri bistand 
ifm oppstart og
revitalisering



Vi øker satsingen på elektronisk 
handel…

Målet om å øke volum:
Nye brukere
Øke volum hos eksisterende brukere



Støtte til oppstart
1. Difi vil dekke tilknytningsavgiften til 

Ehandelsplattformen (NOK 30 000 til 75 000 kr)
2. Difi vil i tillegg støtte med inntil 60 timer til 

oppstartshjelp via IBX
3. Fra høsten 2010 vi Difi med 4 nye ansatte, øke sin 

egen bistand til og oppfølging av offentlige 
virksomheter som ønsker å komme i gang

4. Støtte fra IBX og Difi (punkt 2 og 3) innebærer også 
støtte til revitalisering hos virksomheter som er i gang 
med elektronisk handel.



Direktoratet for forvaltning og IKT

Elektronisk faktura blir obligatorisk

Mål 01.07.2011
Statlige etater og Helseforetak skal være i stand til å 
motta faktura elektronisk på standard format.

Mål 01.07.2012
Alle offentlige virksomheter (også kommunal sektor) 
skal motta  elektronisk faktura på standard format. 
Pålegg til næringsvirksomheter om å sende 
elektronisk faktura på standard format.

Presenter
Presentation Notes
Antall inngående fakturer til statlige virksomheter er ca. 5,5 mill.Mål 1SSØ –endring i økonomiregelverket- Statlige etater. FIN kommer med høringsutkast nå.Årlige styringsdialog med regionale helseforetak – Instruks om mottak av elektronisk faktura.Forankring:Format – Gjennom økonomiregelverket for statlige virksomheterMål 2Endring regelverk eller SærlovKommuner og fylkeskommunerNæringsvirksomheter sende elektronisk – skal skje i dialog med næringslivets organisasjoner og arbeidsgrupper.Samarbeidende aktører:FADDifiSSØRegelverksgruppeReferansegruppe



Direktoratet for forvaltning og IKT

Det gode innkjøp

•Strategiverktøy
•Maler
•Kontrakter
•Beste Praksis

Planlegging

•Konkurranse 
gjennomføring 
verktøy
•Doffin.no

Konkurranse 
gjennomføring •Ehandelsplattformen

•Innkjøpssystem
•Fakturaflytsystem
•Økonomisystem

Ordre og 
kontroll

•Elektronisk 
faktura
•Ehandel.no 
format
•Web Faktura 
portal

Faktura

Anskaffelser.noAnskaffelser.no



Direktoratet for forvaltning og IKT

Lykkes vi nå?

• Et format for offentlige mottakere.
• Interoperabilitet - internasjonalt.

Standard 
format

• Standard prosesser for ehandel på tvers av 
landegrenser.

• Et adresseregister for alle offentlige mottakere.

Standard 
prosesser

• Offentlig sektor.
• Privat sektor.

Regulatoriske 
endringer
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Ny ønsket fremtidig infrastruktur
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Andre
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?

Oslo 29.04.10



Direktoratet for forvaltning og IKT

Rammeverk

Fra anskaffelse til betaling

Standard formater

Standard prosesser

Aksesspunkt

Regulatoriske endringer



www.anskaffelser.no
Kunnskapsportal til det offentlige 

innkjøps-Norge

Takk for oppmerksomheten!
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