NR 12/2021
Dato: 02.06.2021

Til: Banker i Norge
Kontaktperson i Bits: Anne Ystenes

Rundskriv fra Bits omfatter hovedsakelig informasjon fra Bits knyttet til regelverk, utfyllende regler og krav,
standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen.
Det forutsettes at mottaker av rundskriv fra Bits foretar den nødvendige interne distribusjon i egen
organisasjon.

Fagråd i Bits – nyoppnevning
Bits opprettet i 2017 seks fagråd som bistår selskapet i arbeidet med fellesoppgaver som er nedfelt
i strategi og handlingsplaner. Fagrådene er arenaer for faglige diskusjoner og kompetansedeling
deltagerne imellom og med Bits. I henhold til retningslinjer og mandater for fagrådene oppnevnes
medlemmene for to år av gangen. Forrige oppnevning skjedde i juni 2019. Det er derfor nå tid for å
oppnevne nye eller gjenoppnevne eksisterende deltagere i fagrådene.
Følgende fagråd er opprettet:
•
•
•
•
•
•

Fagråd infrastruktur
Fagråd juridisk
Fagråd overføring og regningsbetaling
Fagråd avregning og oppgjør
Fagråd betaling handel
Fagråd internasjonale rammevilkår

Det gis nedenfor en kort omtale av respektive fagråds arbeidsfelt. Fullstendige mandater for hvert
fagråd finnes på Bits sine hjemmesider: https://www.bits.no/fagrad-i-bits/.
Retningslinjer for fagråd i Bits kan fås ved henvendelse til anne.ystenes@bits.no eller leder for det
enkelte fagråd (se nedenfor).

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr.916 960 190

Bits ønsker bred deltakelse fra bankene i fagrådene og vi går derfor ut med denne invitasjonen til
alle bankene og ber om å få innspill til nye deltagere i fagrådene, eventuelt tilbakemelding om at
nåværende deltagere ønskes gjenoppnevnt. Det er mange som deltar i fagrådene og det er
åpenbart behov for en viss kontinuitet, men Bits ønsker også å invitere banker som hittil ikke har
hatt deltagere i fagråd til å komme med forslag. Hvert fagråd har en bemanning på ca. 8
medlemmer.
Bits tar derfor forbehold om at ikke nødvendigvis alle foreslåtte kandidater vil få plass. Bits vil ta
hensyn til å ha en god fordeling av deltagere fra både små og store banker og fra ulike
samarbeidskonstellasjoner.

Kort om hvert fagråd
1

Fagråd infrastruktur

Fagråd infrastruktur skal gi råd i faglige og strategiske problemstillinger knyttet til banknæringens
felles operasjonelle infrastruktur. Dette innebærer innovasjon, endringshåndtering, etterlevelse,
sikkerhet og risikostyring.
Arbeidsområdene er sikkerhet og arkitektur og forvaltning av infrastruktur. Fagråd infrastruktur
skal samarbeide med Fagråd handel og også være en arena for gode, faglige diskusjoner og
kompetansedeling. Fagrådet vil ha et bredt ansvarsområde og det kreves god kompetansebredde
for å delta i fagrådet.

Leder: Brynjel Johnsen
Ta kontakt for evt. spørsmål og avklaringer med: brynjel.johnsen@bits.no

2

Fagråd juridisk

Fagrådet skal gi juridisk støtte og bistå med faglige råd og innspill slik at Bits’ leveranser til
deltagerne blir rettslig sett korrekt. Innenfor disse rammer skal leveransene samsvare med
deltagernes behov på områdene betaling, betalingsinfrastruktur samt digitalisering. Fagråd juridisk
skal også være en arena for juridiske diskusjoner og kompetansedeling. Fagrådet forventes å bistå
øvrige fagråd i juridiske saker.
Leder: Anne Ystenes

Ta kontakt for evt. spørsmål og avklaringer med: anne.ystenes@bits.no
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3

Fagråd overføring og regningsbetaling

Fagrådet skal gi råd i faglige og strategiske problemstillinger knyttet til betalinger og
betalingsløsninger for filbaserte overføringer av finansielle meldinger. I arbeidet vektlegges
aktiv faglig tilnærming og gjensidig kompetanseutvikling. Fagråd overføring og regningsbetaling
skal samarbeide med andre fagråd ved behov, samt være en arena for faglige diskusjoner og
kompetansedeling.
Leder: Hanne Margrethe Sandernes
Ta kontakt for evt. spørsmål og avklaringer med: hanne.sandernes@bits.no

4

Fagråd avregning og oppgjør

Fagråd avregning og oppgjør skal gi råd i faglige, næringspolitiske og strategiske
problemstillinger knyttet til avregning og oppgjør av transaksjoner mellom banker gjennom
banknæringens felles infrastruktur. Fagrådet skal også ha ansvar for å gi råd i saker som
berører NICS.
Leder: Mari Braaten

Ta kontakt for evt. og spørsmål og avklaringer med: mari.braaten@bits.no

5

Fagråd betaling handel

Fagråd betaling handel skal gi råd i faglige og strategiske problemstillinger knyttet til betalinger og
betalingsløsninger til bruk ved handel. Fagråd betaling handel skal samarbeide med andre fagråd
der det er relevant og også være en arena for faglige diskusjoner og kompetansedeling mellom
deltagerne, og mellom Bits og deltagerne.
Leder: Håkon Hertzberg

Ta kontakt for evt. spørsmål og avklaringer med: hakon.hertzberg@bits.no

6

Fagråd internasjonale rammevilkår

Fagråd internasjonale rammevilkår skal bidra til at relevant internasjonal regelverksutvikling og
næringsmessig samarbeid blir vurdert og hensiktsmessig fulgt opp i relevant fagråd i Bits, annet
egnet nasjonalt fora, eventuelt i internasjonale fora der næringen er representert.
Relevante saker i andre fagråd vil kunne bringes inn til Fagråd internasjonale rammevilkår.
Leder: Tor Johan Bjerkedal

Ta kontakt for evt. spørsmål og avklaringer med: tor.johan.bjerkedal@bits.no
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Vi ser frem til å motta forslag til kandidater til fagrådene, og ber om at de sendes til
anne.ystenes@bits.no eller kontaktperson for hvert fagråd, se over, innen 25. juni 2021.

Med vennlig hilsen

Leder juridisk avdeling
Bits AS
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