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ALTA KOMMUNE 
Regnskapsavdelingen 
 
 Alta april 2009 
Til leverandørene 
 
 
 
 
Elektronisk fakturabehandling hos Alta kommune  
 
Alta kommune skal i gang med å skanne alle sine inngående faktura, og vi vil i den 
anledning opprette nye rutiner for kjøp/bestilling hos leverandører. 
 
Fra og med 01.06.2009 må alle fakturaer som skal til Alta kommune, sendes til følgende 
adresse:  

Fakturamottak, Regnskapsavdelingen, Postboks 1403, 9506 Alta. 
 
Den interne rutinen er slik at papirfakturaen blir identifisert gjennom at det på hver 
faktura er påført et unikt ressursnummer/ansattnummer. (5 sifret). Dette betyr at ingen 
kan bestille varer eller tjenester på vegne av Alta kommune uten å ha et ressursnummer 
som SKAL oppgis. 
 
Vi ønsker følgende med henblikk på inngående fakturaene: 
 

• Unngå matriseskrivere - utskrift fra laserskriver gir best resultat 
• Unngå at logoer legger seg over felter som datoer, fakturanummer, 

organisasjonsnummer skrives slik: NO 944 588 132 MVA 
• Generelt unngå at felter som printes kommer i konflikt med forhåndstrykte felter 

på fakturaen 
• Unngå datoformatet inneholder tekst.  Type 01.01.2008 er å foretrekke 
• Sort skrift på hvit bakgrunn.  Fargede bakgrunner kan gi problemer ved lesing 

og tolking.  Spesielt bakgrunner med mørke farger 
• Ressursnumret skal helst påføres i rubrikken; Deres referanse.  Alternativt på 

egen linje under postnr. og poststed. 
• Vi har kun behov for 1 eksemplar av fakturaen. Faktura og eventuelle 

underbilag må på grunn av skanningen ikke stiftes sammen. 
 
Når vi nå innfører en felles fakturaadresse vil følgende rutine gjelde, og det er spesielt 
viktig at rutinen følges i tiden framover.   
 

• Alle fakturaer til Alta kommune skal ha påført et ressursnummer helst i rubrikken 
”Deres referanse” 

• Alta kommune forbeholder seg retten til å returnere alle fakturaer som ikke 
oppfyller våre krav.  Vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i 
slike tilfeller. 
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Vi håper på et godt samarbeid i denne saken som vil bety rasjonalisering og forenkling av 
rutinene for oss, og vi tror dette også vil forenkle kommunikasjonen til våre leverandører. 
 
Alta kommune vil benytte anledningen til å minne om våre betalingsbetingelser; netto pr. 
30 dager.  
Vi ber også om å bli fakturert en gang i måneden. Da fortrinnsvis pr. ressursnummer/ 
avdeling. 
 
I en overgangsfase kan det forekomme forsinkelser i utbetalingene, og vi ber om 
forståelse for dette. 
 
Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart. 
 
 
 
 
 
 
Mvh  
 
Regnskapsavdelingen 


