Meddelelse om rekommandasjon 31/2021 om nordiske betalinger i realtid
(A 1864/vekst)
Rekommandasjonen lyder:
Nordisk råd rekommanderer de nordiske regjeringene:
å redegjøre på Nordisk råds sesjon for dialogen med P27-prosjektet og hva som gjøres
for å tilrettelegge for dette og eventuelle andre betalingstjenester i realtid mellom de
nordiske landene.
Bakgrunn:
Mittengruppen i Nordisk råd foreslår at Nordisk råd beslutter «att be om redegjørelse
fra de nordiske regjeringene for dialogen med P27-prosjektet og hva som gjøres for å
tilrettelegge for dette og eventuelle andre betalingstjenester i realtid mellom de
nordiske landene».
Utgangspunkt for forslaget at velfungerende og sikre betalingstjenester i realtid over de
nordiske lands grenser vil gjøre hverdagen enklere for både borgere og næringsliv.
Utvalget for vekst og utvikling har hatt betalingssystemet P27, som noen av Nordens
største banker står bak, på sin agenda og stillet seg positivt til, at de nordiske lands
regjeringer arbeider for at det kan utvikles og igangsettes.
De nordiske lands regjeringer meddeler:
Realtidsbetalinger er betalinger der mottaker får pengene på konto få sekunder etter at
betalingen er igangsatt, uansett når på døgnet og i uken dette skjer. Velfungerende
løsninger for realtids-betalinger er en viktig del av et effektivt betalingssystem. Det
pågår arbeid på flere fronter for å legge bedre til rette for realtidsbetalinger i de
nordiske landene, også slik at nordiske forbrukere og bedrifter skal kunne gjennomføre
realtidsbetalinger på tvers av landegrenser og valutaer.
På europeisk nivå har Den europeiske sentralbanken (ESB) etablert en felles
infrastruktur for realtidsbetalinger, kjent som TIPS (TARGET Instant Payment
Settlement). Finlands Bank er del av eurosystemet, og vil gjennom det delta i TIPS.
Sveriges Riksbank har inngått en avtale med ESB om å delta i TIPS, slik at
realtidsbetalinger i svenske kroner skal kunne gjøres opp i TIPS fra mai 2022. Danmarks
Nationalbank har offentliggjort at realtidsbetalinger i danske kroner skal kunne gjøres
opp i TIPS fra 2024/25. Norges Bank er i forhandlinger med ESB om norsk deltakelse i
TIPS, med sikte på at forhandlingene kan sluttføres innen utgangen av 2022.

ESB og Sveriges Riksbank utreder nå hvordan TIPS kan tilrettelegges for
realtids¬betalinger mellom euro og andre valutaer. Det kan muliggjøre
realtids¬betalinger på tvers av landegrenser og i ulike valutaer. Norges Bank og
Danmarks Nationalbank deltar som observatører i møter om utredningen. En
beslutning er ventet høsten 2022. Dersom ESB tilrettelegger TIPS for slike betalinger, og
også Norges Bank beslutter å delta i TIPS, vil bankkunder i Danmark, Finland (og
eurosonen for øvrig), Norge og Sverige om få år kunne gjennomføre realtidsbetalinger i
euro og danske, norske og svenske kroner på tvers av grensene.
P27-prosjektet ble opprettet i 2018 av syv nordiske banker for å utrede muligheten for
en felles nordisk infrastruktur for betalingssystemer. Ett av formålene med prosjektet er
at infrastrukturen skal tilrettelegges bedre for grensekryssende betalinger i Norden.
I 2019 valgte norske banker å ikke delta videre i prosjektet. De valgte i stedet å
videreutvikle sin egen nasjonale infrastruktur for betalinger og den norske
straksløsningen for realtidsbetalinger. De øvrige P27-bankene har imidlertid arbeidet
videre med prosjektet, og etablerte i 2020 selskapet P27 Nordic Payments for å
gjennomføre sine ambisjoner. Selskapet har blant annet inngått en avtale med
Mastercard om teknisk drift av infrastrukturen. Etter planen vil løsningen for
realtidsbetalinger i svenske kroner settes i drift som den første infrastrukturen i P27
høsten 2022. Deretter vil de eksisterende betalingsinfrastrukturene i Danmark og
Finland erstattes av P27 sine løsninger. Overgangen til P27 i Danmark er planlagt
gjennomført i sammenheng med overføring av oppgjørene av danske kroner til Targetsystemene i 2025.
De nordiske lands regjeringer anser med dette rekommandasjonen som oppfylt.
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