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Fra:
Sendt: onsdag 8. september 2021 16:23
Til: NBO-Real
Kopi:
Emne: Høringssvar om: Utredning om utvidelse av Norges Banks rolle som 

oppgjørsbank

Hei, 

Handelsbanken viser til Norges Banks brev av den 4. juni d.å. der det bes om innspill og synspunkter til en 
mulig tilknytning til TIPS. Generelt er Handelsbanken fornøyd med utviklingen av dagens løsning for 
realtidsbetalinger, men vi ser også en betydelig tilleggsverdi i å kunne knytte seg til TIPS med en 
harmonisering av betalingsmeldinger og tilrettelegging av grensekryssende realtidsbetalinger.  
Norges Bank har bedt spesifikt om synspunkter på følgende punkter:  

 Hva som skal til for å sikre at felles infrastruktur for realtidsbetalinger videreutvikles for å støtte alle
relevante betalingssituasjoner i tråd med ulike kundegruppers behov:
o For å gjøre produktet enda mer attraktivt for bedriftsmarkedet ser vi et behov for
tilleggstjenester som betalinger med KID. Dette er adressert i de neste fasene for Straks-løsningen i Norge. 
TIPS vil i større grad tilrettelegge for grensekryssende betalinger som vi anser som meget attraktivt.

 I hvilken grad konkurranseforholdene i betalingsformidlingen og eventuelle motstridende interesser
mellom aktørene svekker insentivene for og hemmer utviklingen av felles infrastruktur i privat regi:
o Vi har ikke identifisert faktorer som vi mener har hemmet utviklingen nevneverdig.

 Om en utvidelse av Norges Banks operative ansvar som oppgjørsbank er en hensiktsmessig
organisering av infrastrukturen for realtidsbetalinger som et kollektivt gode
o Vi ser det som hensiktsmessig dersom dette kan føre til lavere kostnader ved at næringen
eksempelvis kan sanere NICS-Real. Det er mer uklart om dette tilfører merverdi lokalt, ut over
grensekryssende betalinger. Dette da i form av at infrastrukturen potensielt deles opp. Banknæringen
fortsatt har ansvar for en del, mens realtidsbetalinger vil ligge operativt hos Norges Bank.
o Oppgjør mellom nivå 1 og nivå 2 banker er ikke nevnt og vanskelig å ta stilling til p.t.
o Hvordan blir oppgjøret av realtidstransaksjoner? Vil vi gå til et realtidsoppgjør? Det vil kunne
påvirke når døgnskillet skal settes, og bemanningssituasjonen hos bankene.

 Viktigheten av at enkelttransaksjoner gjøres opp i realtid i sentralbankpenger for videreutvikling av
effektive betalingstjenester
o At enkelttransaksjoner gjøres opp i realtid ser ikke vi som avgjørende for videreutvikling av
effektive betalingstjenester.

 Fordeler og ulemper for bankene ved en overgang til og deltagelse i TIPS
o Harmonisering av betalingsmeldinger, og grensekryssende realtidsbetalinger ser vi som de
største fordelene ved en overgang til TIPS. Vi bør også se et kostnadseffektiv business case.
o Ulemper kan være flere tilbydere av infrastruktur både lokalt og grensekryssende, samt
Bankenes innflytelse på den videre utviklingen av betalingstjenestene. Det bør også være klare
forutsetninger for hvor kundekontakten er, og at bankene selv kan kontrollere vekslinger ved
grensekryssende betalinger.

 Betydningen en tilknytning til en infrastruktur hos en sentral europeisk aktør (ECB) kan ha for sikring
av felles standarder og utvikling av effektive, sikre og fremtidsrettede realtidsbaserte betalingstjenester i
Norge
o Standardisering og harmonisering er viktig, og vi tror at meldingstyper uansett vil være basert
på regler fastsatt av Nordic Payments Council (NPC) som bygger på europeiske standard i den ene eller
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den andre løsningen. 

 Nytten bankene og bankenes kunder vil få av en eventuell tilgang til tjenester for grensekryssende
flervaluta-betalinger i realtid
o Vi ser større muligheter for grensekryssende realtidsbetalinger og at dette er den største
nytten ved en tilknytning til TIPS.

 Andre forhold som bør ivaretas ved en eventuell tilknytning til TIPS
o Selvreguleringen har vært et viktig prinsipp for organiseringen av infrastruktur i Norge. Vi ser at
en harmonisering av standarder er strengt nødvendig, men ser behov for en viss medbestemmelsesrett i
forhold til utviklingen av betalingstjenestene mot kundene.

Regards
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