
Minnesanteckning	  NEA	  uppstart	  svenskt	  flerpartsforum	  för	  
e-faktura,	  2011-09-05	  

1 Inledning,	  bakgrund	  
Ulrica Storset hälsade välkomna och presenterade sig själv och syftet med mötet. Ulrica är 
nytillträdd VD i NEA. 
 
Peter Norén, Ekonomistyrningsverket, utsågs till sekreterare vid mötet. 
 
Förslaget till agenda faställdes utan ändringar. 

2 Presentation	  
En kort presentationsrunda genomfördes bland deltagarna. Se deltagarförteckning. 

3 Nationella	  forumets	  arbete	  
Magnus Enzell, Näringsdepartementet, inledde med att berätta om bakgrunden till det 
nationella forumets uppgift. Näringsdepartementet har gett NEA i uppdrag att organisera det 
svenska flerpartsforumet i syftet att få en bred förankring och nyttja det kontaktnät som NEA 
byggt upp. Två representanter i det nationella forumet ska delta i dess europeiska 
motsvarighet. 
 
Magnus nämnde också att en nationell strategi ska tas fram för e-faktura utifrån 
kommissionens meddelande. Denna kopplas av regeringen till den digitala agendan som nu 
tas fram samt till en kommande handlingsplan för det statliga förvaltningens användning av e-
förvaltning för bättre service och effektivare verksamhet. 
 
Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, berättade mer ingående om arbetet och de frågor som ska 
drivas, se bifogat underlag i i form av Powerpointpresentation,Bilaga 1. 
När nu EU kommissionen vill främja ett brett införande av e-fakturering krävs åtgärder både 
nationellt och på europeisk nivå.Medlemsstaterna bör därför ta fram en startegi med angivna 
mål som att förespråka användning av e-fakturering, samordna befintliga och kommande 
initiativ ( även rättsliga frågor och standardisering) och övervaka och ange mål för 
utnyttjandenivån av e-fakturering.Särskilt bör beaktas SME:s förutsättningar. Till stöd för 
förverkligandet av  målen bör nationella flerpartsfora inrättas. Likaså inrättar nu 
Kommissionen ett flerpartsforum och inför det första mötet i detta har ett utkast till Work 
programme sänts ut. Fyra stora frågeställningar definieras i detta; 
 
1. En översikt över användningen av e-fakturering i medlemsstaterna och där en studie ska tas 
fram till september 2012 men där de  preliminära resultaten tas upp redan vid nästa möte som 
äger rum i mars/april 2012. 
 
2. Erfarenhetsutbyte och identifiering av goda exempel som finns i medlemsstaterna.Särskilt 
ska beaktas SME-perspektivet och offentliga initiativ som ökat införandetakten av e-
fakturering.En första bench-marking studie ska redovisas i september 2012 men preliminära 
resultat diskuteras i mars/april. 
 



3.Förslag till hur hinder mot e-fakturering ska undanröjas,inklusive svårigheter som kan 
uppkomma vid implementeringen av det nya momsdirektivet samt andra juridiska hinder. En 
första diskussion om detta planeras för det andra mötet i forumet och därefter ska 
rekommendationer ges i september 2012. 
 
4. Migrering mot en enda e-faktura standard datamodell. Forumet ska diskutera samexistensen 
av olika standarder och konvergeringen mot den standard som rekommenderas i 
Kommissionens meddelande (UN/CEFACT CIIv2). Även här påbörjas diskussionen i 
mars/april nästa år och rekommendationer förväntas ges i september 2012. 
 
Därefter följde en diskussion bland deltagarna kring synpunkter och idéer. 
Sammanfattningsvis konstaterades: 

• Det krävs bred förankring hos olika målgrupper och fler kan behöva delta i arbetet 
som inte deltar idag 

• Fokus ska vara på e-faktura. Flera deltagare lyfte dock fram vikten att arbeta bredare 
än bara kring e-faktura. Arbetet bör genomsyras av ett helhetsgrepp där man beaktar 
hela inköpsprocessen. 

• En aktuell fråga som flera deltagare lyfte fram var implementeringen av 
momsdirektivet.En promemoria från Finansdepartementet finns nu på remiss.  

 
Mötet beslutade att rekommendera NEA:s styrelse att inrätta det nationella forumet 
som en öppen arbetsgrupp inom NEA. För deltagande ska inte medlemskap i NEA 
krävas. 
 
Mötet beslutade att rekommendera NEA:s styrelse att göra en inbjudan om deltagande i 
det nationella forumet för att ge fler deltagare möjlighet att delta framöver. 
 
Arbetsformer och inriktning på arbetet kan beslutas vid kommande möte. 

4 Frågor	  om	  europeiska	  forumets	  möte	  13/9	  
En kort genomgång gjordes av upplägget för det första mötet i det europeiska flerpartsforumet 
som äger rum i Bryssel den 13 september: 

• Inför mötet ska två deltagare utses från Sverige (se punkt 5). Regeringen förmedlar 
svenska deltagare till kommissionen 

• Detfinns förslag till inriktning på arbetet genom det utkast till arbetsplan/work 
programme som sänts ut och som nu delas ut till mötets deltagare, se även punkt 3 
ovan.. 

• Nästa möte är mars-april 2012. 
• Kommissionen står för representanternas resor, ej för nedlagd tid 

5 Val	  av	  representanter	  
Deltagare som är intresserade att kandidera till det eutropeiska flerpartsforumet ombads 
anmäla sitt intresse och även presentera sig själva och vilka frågor de såg som angelägna att 
driva från svensk sida.Former för valet diskuterades. 
Kandidater redovisas nedan, Bankföreningen är intresserade delta, men behöver först internt 
utse en representant och valde därför att inte kandidera vid detta möte. 
 



Mötet beslutade utse två representanter för det första mötet i Bryssel och som kan tänka 
sig att vara svenska representanter under tre år. Vid nästa möte i det nationella forumet 
kan omval göras. 
 
Efter en sluten omröstning där samtliga deltagare fick ange två kandidater blev resultatet 
följande: 

• Karina Duvinger, GS1 Sweden, 15 röster 
• Peter Norén, Ekonomistyrningsverket, 12 röster 
• Anna Nordén, Trustweaver, 11 röster 
• Mikael Ekström, eBuilder, 4 röster 

 
Alltså beslutade mötet att föreslå för NEAs styrelse att utse Karina Duvinger (GS1 
Sweden) och Peter Norén (Ekonomistyrningsverket) till svenska representanter att delta 
vid det första mötet i det europeiska flerpartsforumet. 

6 Arbetsplan	  
Frågan om arbetsplan skjuts till nästa möte. Då kan input från mötet i Bryssel bli ett inspel i 
arbetet. 

7 Övriga	  frågor	  
Förslag väcktes att frågan om definition av e-faktura behöver föras fram i det europeiska 
forumet eftersom synen skiljer sig åt mellan olika länder idagsläget. Samtidigt påtalades att 
det i det nya efakturadirektivet finns en definition på e-fakturor.  

8 Mötet	  avslutas	  
OBS!! Nytt datum! Nästa möte genomförs tisdagen den 25 oktober kl 10-12 hos GS1 Sweden 
på Västra Järnvägsgatan 15 12tr, Stockholm, se vägbeskrivning via 
http://www.gs1.se/sv/Om-GS1/Kontakta-oss/ Anmälan skickas till kansli@nea.nu 
 
Ulrica tackade deltagarna för deras engagemang vid mötet och avslutade mötet. 
 


