
 

Forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig 
forvaltning – Notifisering til ESA 
 
Innledning  
Fornyings-. administrasjons- og kirkedepartementet(FAD) har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi) oppgaven med å utrede behov for og gjennomføre høring på endringer i forskrift 25. september 
2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning.  
 
Difi legger her frem de identifiserte behov for endringer i Forskrift om IT-standarder i forvaltningen, 
som har kom frem gjennom vårt arbeid på området. Dette høringsnotatet er tilgjengelig på 
standard.difi.no.  
 
Det tas sikte på at revidert forskrift skal tre i kraft 1. januar 2013.  
 
Forslaget – krav om bruk av obligatoriske standarder 
 

1. Justering av standardiseringsrådets rolle 
 
Det foreslås at § 2 nr. 6 endres slik at den samsvarer med den organisering og 
rollefordeling som er besluttet. Dette innebærer en endring om at 
Standardiseringsrådet er nedsatt av Difi istedenfor FAD. Videre foreslås det at § 2 
andre ledd endres slik at Standardiseringsrådet skal gi anbefaling til Difi.  
 
Det foreslås også endring i § 3 nr. 2, slik at det henvises til Difi sin nettside om 
Standardiseringsarbeidet, standard.difi.no, istedenfor regjeringen.no. 

 
2. Revisjon av krav til redigerbare dokumenter 
 

Forslaget innebærer at eksisterende krav til i § 4 nr. 1 tredje ledd og § 4 nr. 2 første 
ledd utgår av forskriften, slik at det ikke stilles krav til standard for redigerbare 
dokumenter. Det foreslås en ny § 4 nr. andre ledd som stiller krav til at offentlige 
virksomheter plikter å kunne ta i mot vanlige dokumentformater, herunder ODF, 
OOXML og doc. 
 

3. Utforming av skjema på offentlige nettsider 
 

Det foreslås at eksisterende krav i § 4 nr. 4 om bruk av ELMER-retningslinjene for 
utforming av næringslivsskjema på offentlige nettsider utvides til også å omfatte 
innbyggerskjema. Samtidig foreslås det å endre fra å peke på versjon 2.0 av 
retningslinjene til å peke på versjon 2.1 som er den nyeste versjonen.  
 
Det foreslås en unntaksordning for dette kravet i ny § 6 nr. 1. Dette innebærer at 
dersom det er en motstrid mellom kravene til tilgjengelighet satt i lov eller forskrift og 
ELMER 2.1-retningslinjene, eller oppfyllelse av standarden medfører en dokumentert 
lite brukervennlig løsning, kan standarden delvis fravikes. 
 

4. Utvidelse av krav om elektronisk handelsformat 
 



Det foreslås at gjeldende krav om standardformat for elektronisk faktura og kreditnota 
utvides til å også gjelde for kommuner fra 1. januar 2014.  
 
I tillegg foreslås det at kravet bør utvides fra at virksomhetene skal kunne motta 
faktura og kreditnota på EHF, til at de skal motta elektronisk faktura og kreditnota på 
EHF. Dette innebærer en endring av kravet fra støtte for formatet til bruk av formatet.  
 
Det foreslås videre at det skal være obligatorisk for leverandører av varer og tjenester 
som sender elektronisk faktura eller kreditnota til offentlige virksomheter, å gjøre dette 
på elektronisk handelsformat, EHF. 
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