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Velkommen til Fagdag 

ISO 20022 - 2016

Oslo, 7. juni 2016



Drivere for  overgangen til ISO 20022 standard

07.06.2016 3

Modernisering:

 Mulighet for å redusere antall 
formater

 Enklere forvaltning
 Tilpasse til ny teknologi  - XML 

er defacto standard
 Rikere datagrunnlag gir 

muligheter for større grad av 
automatisering

Kundebehov :

Kunder kan få et rikere 
dataformat

Færre teknologier å forholde seg 
til

Færre manuelle operasjoner

Myndighetskrav:

Eurobetalinger innenfor 
EU/EØS skal over på 
ISO 20022 innen 31/10/2016 Nye

myndighetskrav

Behov for
modernisering

Kundebehov

Innarbeidet i 
Finansavtaleloven som følge 
av EØS avtalen
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Gevinstpotensiale ved en koordinert overgang til ISO 20022

Realisering av potensielle gevinster krever en koordinert overgang til ISO 20022 standard

Effektivitet 

Forenkling

Kvalitet

Kostnads-
reduksjon

Større enhetlig  informasjonsrikdom i meldingsutvekslingen

Større grad av automatisert avstemming

En meldingsstandard uansett tjeneste 

Samme meldingsstandard i hele verdikjeden gir enhetlig 

meldingsutveksling

Interoperabilitet gir mulighet for gjenbruk

Flere leverandører kan levere tjenester



Fagdag ISO 20022 – 2016 

Dagens ståsted:

• Vi nærmer oss SEPA End Date

• Mange av interessentene tester sine løsninger

• Vi står foran konvertering og utrulling til høsten

Fagdagen:

• Deling av erfaringer fra noen av de som ligger i front

• Fordeler og utfordringer med en internasjonal standard

• Lovpålegget i Finansavtaleloven, hva betyr det

• Konvertering til ISO 20022, hvordan koordineres dette arbeidet
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Finans Norge oppretter Bits AS

Bits skal styrke og sikre effektiv 
betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i 
Norge.

Videreutvikle en god, felles infrastruktur som 
bankene kan bygge gode kundetjenester på.

Øke kompetanse og kapasitet på 
betalingsområdet.

Bidra til økt endringstakt.

Bidra til mer dynamikk.
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Samfunnsøkonomiske kostnader 

for betalingsformidling i prosent av BNP:

 13 EU-land: 0,96 %

 Sverige: 0,68 %

 Danmark: 1,00 %

 Norge: 0,49 %

Kilde: ECB, Norges Bank 

Betalingsformidling

7

Daglig mellom bankene:

• 9,5 mill. transaksjoner 

• 260 mrd kroner

Årlig mellom kunder: 

• 2,6 mrd transaksjoner (kort- og 

regningsbetaling)

• 16 700 mrd kroner 

Daglig omsetning i verdipapir-

oppgjøret utgjør om lag 4 mrd 

kroner 


