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• Blant de mest digitaliserte landene

i Europa

• Finansnæringen tidlig ute med 

kostnadseffektive digitale løsninger

• Digital kompetanse = framtiden

Markedsutvikling

Kilde: EU-kommisjonen (2020)
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Fintech og BigTech
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PSD2 og tiltrodde tredjeparters tilgang til 

kunders betalingskontoer

• Bankenes ansvar å sikre at virksomheten er i tråd med PSD2

• Finanstilsynet følger opp bankenes arbeid med grensesnitt for 

betalingstjenesteytere

• «Finansdepartementet følger utviklingen nøye, herunder 

innsatsen for at bankene fullt ut skal innrette seg etter PSD2-

reglene.» Meld. St. 31 (2020-2021) Finansmarkedsmeldingen 

2021
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Kontanter

• Tilbud og bruk av kontanter

• Kontantandelen av betalinger har falt i mange år, men 

fortsatt betydelig bl.a. i dagligvarehandel

• Bankene har redusert tilbudet (filialer, automater og via 

Posten), men etablert ny fellesløsning i butikker 
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• Bankenes kontantplikt

• Klargjøre at plikten gjelder alle 

banker

• Utvalg 

• Kontantenes rolle i samfunnet

• Behov i ulike grupper

• Bør ses i lys av 

Justisdepartementets arbeid med 

finansavtaleloven



Virtuell valuta
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• Voldsomme verdisvingninger

• Viktig at de som kjøper kryptovaluta og andre 

kryptoaktiva er klar over risikoen

• Stablecoins

• EU-regulering ("Markets in Crypto-Assets", MiCA)



Digitale sentralbankpenger

• Sentralbankloven § 1-2 (1):

«Formålet for sentralbankvirksomheten er å opprettholde en 

stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet 

og et effektivt og sikkert betalingssystem.»

• Mange sentralbanker vurderer om de i fremtiden også skal 

utstede digitale sentralbankpenger

• Utredningsarbeid i Norges Bank
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• Etablert i 2019 på oppdrag fra 

Finansdepartementet

• To prosjekter tatt opp i sandkassen i 

2020

• Ett prosjekt tatt opp i mars 2021

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse
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Digital sårbarhet og cyberrisiko

• Stabil drift av den finansielle infrastrukturen også etter 

utbruddet av koronaviruset

• Digitaliseringen gir oss brukervennlige finansielle tjenester og 

store effektivitetsgevinster – men også nye sårbarheter

• Finanssektoren er den sektoren som er hyppigst utsatt for 

cyberangrep internasjonalt.

• Nordic Financial CERT, TIBER-NO
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Hva bringer framtiden?

• Grenseoverskridende digitale betalingsløsninger (Internasjonalt Vipps)

• Fysiske betalings- og kredittkort og kontanter vil mer eller mindre forsvinne

• Mange vil (kanskje) kreve lønn utbetalt i annen valuta enn NOK?

• Større og integrerte sosiale plattformer med betalingsløsninger (WeChat kan bli 

global)

• Digitale sentralbankpenger 

• Kraftig økning i, og mer avanserte forsøk på, digital svindel og cyberangrep

• Nye løsninger vi ikke har fantasi til å forutse i dag
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