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INVITASJON TIL EN ARBEIDSGRUPPE OM FORNYELSE AV OPPGJØRSSYSTEMET
Norges Bank forbereder nå arbeidet med fornyelse av oppgjørssystemet. Arbeidet vil organiseres i
et prosjekt der første fase vil være å utarbeide en spesifikasjon med beskrivelse av funksjonelle krav
til et nytt oppgjørssystem. Dette vil danne grunnlaget for en forespørsel om tilbud fra aktuelle
systemleverandører mv. Det legges til grunn at det nye systemet i hovedsak vil baseres på innkjøp
av ferdigutviklede programpakker. De funksjonelle kravene til systemet vil baseres på det som antas
å være fremtidens behov, men det tas ikke sikte på at fornyelsen vil innebære vesentlige endringer i
grunnfunksjonaliteten i oppgjørstjenestene overfor bankene.
Det er som kjent nær sammenheng mellom Norges Banks oppgjørssystem og bankenes systemer.
Sentralbanken har lagt til grunn at bankene skal gis mulighet for påvirkning i utformingen av
oppgjørstjenestene overfor bankene. Norges Bank er videre kjent med at bankene i sammenheng
med skiftet av teknologisk plattform i BBS vurderer funksjonaliteten i NICS, blant annet gjennom
drøftingene av ”et ideelt avregnings- og oppgjørssystem”. Fornyelsen av NBO og omleggingene i
BBS bør koordineres.
På denne bakgrunn inviterer Norges Bank representanter fra bankene til en arbeidsgruppe for å
drøfte prinsipielle forhold ved strukturen i det fremtidige oppgjørssystemet, herunder opplegget for
kommunikasjons-, informasjons- og transaksjonsutveksling med bankene. Vi vil foretrekke at
bankene deltar med en representant fra hver av de to største bankene, en representant fra en mindre
bank, (gjerne en utenlandsk filial), samt en representant fra en sparebank av middels størrelse. I
tillegg ønsker vi at FNH/Sparebankforeningen stiller med en representant. Representantene fra
bankene bør ha bakgrunn fra enhetene som har ansvaret for prinsipielle forhold ved avregnings- og
oppgjørssystemene.
Det første møtet i arbeidsgruppen vil holdes i Norges Bank 19. august kl 11.00. Det tas sikte
på at gruppen arbeider konsentrert og at resultatet av gruppens drøftinger foreligger innen
utgangen av oktober. Utkast til mandat for gruppen vil foreligge innen det første møtet.
Vi ber om tilbakemelding om deltakelsen i arbeidsgruppen innen 21. juli. Tilbakemeldingen
kan sendes undertegnede på e-post: helge.stromme@norges-bank.no med kopi til
kjetil.watne@norges-bank.no.
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