Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA
Nr: 4-2015
Datum: 2015-09-16
Plats: Tieto

Närvarande:
1. Peter Bengtsson, Tieto
2. Gunilla Gezelius, Bankgirot
3. Niklas Stockhaus, Bankgirot
4. Henrik Möller, InExchange
5. Maggie Burke, Swedbank
6. Christer Rygaard, ReadSoft
7. Arne Candelius, Evry
8. Magnus Karlsson, Symbrio
9. Olle Stenelöv, Palette
10. Leif Forsman, CGI
11. Emanuel Turesson, Visma (via Gotomeeting)
12. Anna Amgren, NEA

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principer för operatörssamverkan
Kort presentation av deltagare
(Godkända föregående protokoll?)
Val av ordförande för 2015/2016
Slutsatser från möten med gästerna Timo Simell & Sören Pedersen
Agenda inför hösten
Övriga frågor
Nästa möte

1. Principer för Operatörssamverkan:
Syftet med arbetsgruppen är att inom ramen för NEA skapa en oberoende och neutral
plattform där Operatörerna kan samverka för att främja ett ökat användande av eAffärer.
Operatörerna sätter agendan och driver frågorna.
•
•
•
•

Det måste vara frivilligt att delta.
Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller
produkter, bojkotter eller om marknadsandelar.
Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen
måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande.
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•
•
•
•
•

Möten skall hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt
dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med
juridiskt sakkunnig.
De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp utfärdar är bara
rekommendationer.
Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.
Allt som utvecklas måste vara frivilligt att använda.

2. Välkomnande och kort presentation av deltagare på mötet
Ordförande Peter Bengtsson hälsar alla välkomna till mötet.
3. Godkännande av tidigare protokoll
På det föregående mötet (150521), när Sören Pedersen från ESV berättade om
OpenPEPPOL skrevs inte något ordinarie protokoll eftersom mötet i stora delar var i
diskussionsform. På dagens möte godkände vi att det inte finns något protokoll, Anna
kommer dock sammanställa vilka som var närvarande ämnet för mötet.
4. Val av ordförande för 2015/2016
Peter Bengtsson kunde väljas som ordförande för ”läsåret” 2015/2016.
5. Slutsatser från möten med gästerna Timo Simell & Sören Pedersen
Vi kunde konstatera att varken Tieke eller OpenPEPPOL uppfyller de krav på ett
register som vi inom gruppen har satt upp.
Vi kom fram till att det är bättre att skapa ett strukturerat sätt att utbyta information
mellan operatörer istället för att ta fram ett centralt register.
Arbetsgruppen får nu i uppgift att gå vidare i det här spåret, bl.a. ta fram:
- Vilka fält som ska vara med?
- Hur ofta ska man utbyta information?
- Med hjälp av arbetsgruppen Juridik & Säkerhet ta fram förslag på ett juridisk avtal
mellan parterna.

I Arbetsgruppen ”Registret”, ingår:
 Leif Forsman (sammankallande)
 Peter Bengtsson
 Christer Rygaard
 Olle Stenelöv
 Stefan Winbo
 Henrik Möller
 Anna Amgren
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Arbetsgruppen har telefonmöte den 13/10.

6. Agenda för hösten
Punkter som vi kommer att ha på agendan under våra möten framöver:
- Samarbete mellan NEA och EESPA?
- Hur kan vi öka medvetenheten om e-fakturor och e-affärer i Sverige?
- Regelverk för kundunik validering
- Regelverk för kvittensmeddelanden
- Definition av ”operatör”
- Rekrytering av fler operatörer till forumet
Tidigare stående punkter på agendan:
- Principer för operatörssamverkan
- Godkännande av tidigare protokoll
- PC434 – status
- EESPA - status

7. Övriga punkter
- Information om att EESPA’s nästa möte är den 26/11.
To-do’s:
Ta reda på vilka andra operatörsforum som finns i Norden:
Finland – Peter Bengtsson
Danmark – Olle Stenelöv
Norge – Arne Candelius
8. Avslutning och nästa möte
Nästa möte är bokat till den 19/11 kl 13-16. Plats: CGI, Torshamnsgatan 24, Kista.
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