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Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över
Medlemsförslag
En nordisk digital plattform för betalningar inom och mellan länderna
Förslag
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att arbeta för gemensamma, nordiska, digitala betalplattformar
att arbeta för att samtliga nordiska länder ställer sig bakom idén om gemensamma nordiska, digitala betalplattformar
att verka för ökad samsyn i hur tillsyn och övervakning ska bedrivas på den
nordiska betalningsmarknaden

Bakgrund
Norden ska vara världens mest integrerade region. Detta uttalas ofta i debatter och
festtal som handlar om det nordiska samarbetet. Om detta finns ingen politisk konflikt.
En väl integrerad nordisk region innebär att vi kan leva, röra oss, studera, arbeta och
handla i alla nordiska länder utan att behöva fundera över vilken sida om gränsen vi
befinner oss på. Under pandemin har det nordiska samarbetet fått utstå hård behandling. Gränserna var inte längre öppna, att bo i ett land och arbeta i ett annat blev
problematiskt, att åka och hälsa på familj och vänner i ett grannland blev näst intill
omöjligt. Vi ser tyvärr att effekterna av pandemin blev ett stort bakslag för tanken
om världens mest integrerade region.
Men under pandemin växte också idéer fram om hur vi ska ta det nordiska samarbetet vidare. Digitaliseringen i våra länder har kommit långt och utvecklades ytterligare när vi inte längre kunde mötas fysiskt. Att mötas digitalt, blev för många den
ända möjligheten att arbeta och hålla kontakten med familj och vänner. Det kontantlösa samhället blev än mer etablerat, att betala med telefonen är i dag mer självklart
än att betala med kontanter.
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Digitala betalningsmöjligheter finns redan i samtliga nordiska länder. I Sverige swishar vi, i Norge vippsar man och i Danmark mobile pay’ar man. Problemet är att dessa
system inte kommunicerar med varandra. Åker man över gränsen för att handla eller
vill skicka pengar till barnbarnets födelsedag i ett annat nordiskt land, fungerar inte
den digitala betalplattformen. Ett gemensamt nordiskt, digitalt betalsystem skulle
underlätta för oss som bor här, gynna handeln mellan länderna och vara ett steg på
vägen mot målet världens mest integrerade region.
I Norden bor det i dag ungefär 27 miljoner människor, vi är en stark region och tillsammans är vi en global kraft att räkna med, men samarbetet kan inte tas för givet.
Framtiden för samarbetet är beroende av att vi som bor, jobbar och verkar här ser
nyttan av att göra saker tillsammans i stället för var för sig.
För att en nordisk betalplattform ska bli verkligt, krävs för det första att samtliga
nordiska länder ställer sig bakom idén, för det andra behöver lagstiftning harmoniseras och samarbetet mellan våra tillsynsmyndigheter utvecklas. Målet med betalplattformen är att starka det nordiska samarbetet, men även – och inte minst – underlätta
och tillföra mervärde för oss som bor här.
Den konservativa gruppen föreslår därför att Nordiska ministerrådet/de nordiska regeringarna ska arbeta för en gemensam, nordisk, digital betalplattform, samt att
Nordiska ministerrådet/de nordiska regeringarna arbetar för att samtliga nordiska
länder ställer sig bakom idén.

Utskottets synpunkter
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att arbeta för en gemensam, nordisk, digital betalplattform, att arbeta för att samtliga nordiska länder ställer sig bakom idén om en gemensam nordisk, digital betalplattform samt att verka för ökad samsyn i hur tillsyn
och övervakning ska bedrivas på den nordiska betalningsmarknaden
Bakgrunden till förslaget är att det i dag finns nationella digitala betalningslösningar
men inte något gemensamt nordiskt betalningssystem där de nationella digitala betalningslösningarna kan kommunicera med varandra.
Förutsättningarna finns för gemensamma nordiska betalningsplattformar. Nordiska
rådet har mottagit svar från de nordiska regeringarna gällande rekommendation Rek
31/2021 om nordiska betalningar i realtid där Nordiska rådet önskar att de nordiska
regeringarna redogör för vad som görs för att underlätta för P27 projektet och liknande realtidstjänster mellan de nordiska länderna.
Svaret på rekommendation Rek 31/2021 från de nordiska regeringarna indikerar på
att det finns goda förutsättningar för de nordiska regeringarna och centralbankerna
att verka för gemensamma nordiska betalningsplattformar.
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden beslutade vid sitt möte den 25 januari
2022 att komplettera den konservativa gruppens förslag genom att ändra förslaget
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från betalningsplattform, singular, till betalningsplattformar, plural, då det kan finnas
många olika aktörer som önskar att verka på marknaden.
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