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Rapporten er en del av Norges Banks arbeid 
med å fremme finansiell stabilitet og et 
effektivt betalingssystem 
 



Norges Banks rolle  
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Tilsynsrollen - krav til systemene 

 
Overvåkningsrollen - oppfordre til endring 



«Den finansielle infrastrukturen i 
Norge er robust og effektiv, men det er 
visse utfordringer» 
 



UTFORDRINGER 



Kontantenes rolle 
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Normalsituasjon – viktig alternativ  
 
Beredskapssituasjon – fortsatt en rolle  
 
 



Nye betalingsmåter 
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Betaling med mobil – måten vi betaler på er ny, 
men betalingsinstrumentet er ofte det samme 
 
Bankene bør arbeide for større grad av  
standardisering og fellesløsninger 
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Ny EU-regulering 

Øvre grense for kortutsteders gebyrer kan redusere 
kostnadene 
    
Forbud mot sentrale styringsregler kan øke kostnadene når 
kundene ikke stilles overfor riktige priser 
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Deltakelse i oppgjøret 

 
Norges Bank vil vurdere om utenlandske banker som har stor 
aktivitet i norske kroner, bør ha konto i Norges Bank eller ha 
flere som kan gjøre opp på deres vegne 
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Desentralisert finansiell infrastruktur 

Potensial på flere felter 
 
Vurdere sikkerhet, effektivitet og andre 
konsekvenser 
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Anbefalinger fra IMF 

 
IMF vurderer den finansielle infrastrukturen som moderne og 
stabil, men kontroll med utkontraktert virksomhet bør bedres 
 
Norges Bank vil følge opp anbefalingene 
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Norges Banks evaluering av systemene 

Oppfyller i stor grad internasjonale prinsipper  
 
Men noe bør bedres:  
 Norges Bank bør bedre styring og kontroll med 
 utkontraktert drift av oppgjørssystemet  
 
 NICS Operatørkontor bør bedre kriseløsningen  
 
 VPS bør utarbeide beredskapsplan for finansielle 
 problemer 
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Oppsummering 
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Norsk finansiell infrastruktur –  robust og effektiv 

Nye betalingsløsninger –  standardisering 

Ny regulering – kan gi økte kostnader 

Desentralisert teknologi – vurdere muligheter 

Beredskap og kontroll med utkontraktert drift bør bedres 
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