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Høringssvar NBO Real
Finans Norge og Bits har behandlet Norges Banks høringsbrev datert 04.06.2021 og sender samlet
høringssvar. Som en konsekvens av at samtlige banker og bank-allianser er invitert til å avgi egne
høringssvar, vil Finans Norge og Bits kun avgi et generelt og overordnet svar til hovedspørsmålene.
Finans Norge og Bits støtter en videre utredning med ECB om mulig norsk tilknytning til TIPS. Vi
oppfordrer samtidig Norges Bank til å avslutte vurderingene med alternativt å anskaffe eget system.
Vi deler Norges Banks syn på viktigheten av å ha et sikkert og effektivt betalingssystem og vektlegger
at infrastrukturen i fremtiden må ha et god støtte for realtidsbetalinger. Det vil også være en stor
fordel om et nytt system kan støtte grensekryssende flervalutatransaksjoner i realtid. Fremveksten av
digitale valutaer og betalingsløsninger i regi av plattformselskaper, underbygger behovet for å øke
tjenestetilbudet for realtidsbetalinger i regi av både private banker og sentralbanker.
Vi erfarer imidlertid ikke at det per i dag er en stor og udekket etterspørsel etter realtidsoppgjør fra
kundesiden i bank. Dagens Straks 2.0 løsning har sikkerhet for oppgjør gjennom reservert likviditet
selv om oppgjøret ikke går direkte i sentralbankpenger. Det er derfor viktig å vurdere en tilknytning til
TIPS som et alternativ til en videreutvikling av dagens løsning, og se hvilken nytte en norsk TIPSimplementering kan gi samfunnet.
Det er også viktig at en prosess med et eventuelt nytt oppgjørssystem har en god og åpen
fremdriftsplan som gjør det mulig både for privat bedriftskunder og offentlig sektor å vurdere
alternativene til dagens infrastruktur og dermed rimelig tid til å planlegge endringer i sine
forretningsprosesser og i sine systemer for å kunne ta i bruk nye tjenester fra bankene.
For banknæringens del er vi godt i gang med å videreutvikle dagens infrastruktur gjennom prosjektet
Straks 2.1 og senere Straks 2.2 og Straks 2.3, dvs. hhv bruk av ISO 20022 i meldingsutvekslingen
direkte til NICS Real, tilpasninger i register for KID-kontrollgrunnlag og SKK-betalinger. Finans Norge og
Bits erfarer at banker stiller spørsmål om det er hensiktsmessig at næringen arbeider videre med de
nevnte tiltakene dersom Norges Bank skal ta i bruk en ny infrastruktur for realtidsbetalinger. Det er
derfor viktig å få tatt nødvendige avklaringer raskt og samordnet.
Finans Norge og Bits mener derfor det er viktig at sentralbanken tydeliggjør hvilke oppgaver og roller
Norges Bank ser for seg å ha innen området for realtidsbetalinger ved et eventuelt skifte av
infrastruktur.
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Som faginstans i næringen og ansvarlige for Felles Operasjonell Infrastruktur samt konsesjonshaver
for NICS, har Bits kompetanse og betydelig innsikt på dette fagfeltet. Vi ønsker derfor en fortsatt
konstruktiv og tett dialog med Norges Bank i det videre forløp for blant annet å sikre at Bits og
bankenes pågående utviklingsplaner ikke stopper opp i påvente av Norges Banks prosess.

Med vennlig hilsen
Finans Norge
Sign.
Idar Kreutzer
Administrerende Direktør

Sign.
Tom Høiberg
Fagdirektør Betaling og Digitalisering
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