
FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2019
DIREKTØR TORBJØRN HÆGELAND

29. mai 2019



Finansiell infrastruktur 2019
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En del av Norges Banks arbeid 

med å fremme finansiell stabilitet 

og et effektivt betalingssystem

Hva legger vi i «effektivt»?

 Betalinger skal kunne 

gjennomføres raskt, sikkert, til 

lave kostnader  og i samsvar 

med kundenes behov



Temaer - Finansiell infrastruktur 2019

 Endret betalingslandskap

 Kontanter og digitale sentralbankpenger

 Cybersikkerhet i betalingssystemet

 Tilsyn og overvåking av enkeltsystemer
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ENDRET BETALINGSLANDSKAP



Forbedret norsk infrastruktur for realtidsbetalinger
– Norges Bank forutsetter at bankene vil tilby privatpersoner og bedrifter 

forbedrede tjenester som kan utnytte mulighetene i ny infrastruktur for 
raske betalinger

Nye aktører og løsninger 
– Store globale teknologiselskaper kan få betydning for sikkerheten og 

effektiviteten i betalingssystemet 
– Norges Bank vil følge utviklingen og vurdere tiltak hvis det skulle bli 

nødvendig

Desentralisert teknologi 
– Norges Bank vil i overvåkingen legge vekt på at bruk av desentralisert 

teknologi ikke skaper uklare ansvarsforhold
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Endret betalingslandskap



KONTANTER OG DIGITALE 

SENTRALBANKPENGER
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Norges Bank utreder om digitale sentralbankpenger i fremtiden 

kan bidra til tilliten til betalingssystemet 

Kontanter fortsatt viktig betalingsmåte og fyller viktige 

funksjoner i betalingssystemet

 Norges Bank mener bankenes lovbestemte plikt til å tilby kontanttjenester i 

en normalsituasjon bør tydeliggjøres i forskrift

 Forbrukernes rett til å betale med kontanter bør presiseres slik at den ikke 

kan avtales bort med standardvilkår 
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Kontanter og digitale sentralbankpenger



CYBERSIKKERHET I 

BETALINGSSYSTEMET

8



Inntrengingstesting for å styrke cybersikkerheten
– Norges Bank vil invitere næringen, Finanstilsynet og andre relevante 

myndigheter til dialog som grunnlag for å vurdere om rammeverket 

«TIBER-EU» vil være egnet for testing av cybersikkerhet i 

betalingssystemet i Norge.

Sentrale IKT-leverandører og konsentrasjonsrisiko
– Norges Bank mener det bør utredes nærmere hvordan sentrale IKT-

leverandører og datasentre best kan underlegges tilsyn.
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Cybersikkerhet i betalingssystemet



TILSYN OG OVERVÅKING AV 

ENKELTSYSTEMER



Få avvik i systemene 

Systemene oppfyller i stor grad internasjonale standarder
– Norges Bank har i 2019 satt i gang en ny vurdering av 

interbanksystemene opp mot internasjonale prinsipper  

Særlig fokus på cybersikkerhet det siste året  
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Tilsyn og overvåking av enkeltsystemer



Oppsummering

Tiden snart inne for 

bedre 

realtidsbetalinger

Et sikkert

betalingssystem har 

flere ben å stå på

Nytt rammeverk 

for testing av 

cybersikkerhet


