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Rundskriv fra Bits gir informasjon om regelverk, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø
som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker sørger for intern distribusjon i egen
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Straksbetalinger - Frister for migrering og forlenget tilgang til Straks
FOI
I november 2019 startet Bits gjennomføring av prosjekt Straks 2.1, der dagens løsning for
Straksbetalinger (Straks 2.0) migreres over til ISO 20022 som meldingsformat. Prosjekt
Straks 2.1 har deltagere fra SpareBank 1, Eika Gruppen og DNB, Mastercard Payment
Services Infrastructure (MPSI, tidl NNI) og Bits.
Det vises også til tidligere rundskriv:
• 19/2021 «Straksbetalinger – Priser og status Straks 2.1»,
• 5/2020 «Straksbetalinger–Løsningsbeskrivelse på Straks 2.1 (ISO 20022)
Straksbetalinger»
• 14/2020 «Straks 2.1 og nettverk».
I dette rundskrivet ønsker Bits å orientere om:
1.
2.
3.
4.
5.

Forlenget tilgang til Straks FOI og frist for når bankene må være migrert til Straks 2.1
Hva bankene må gjøre
Pris og avtalemessige konsekvenser
Status Straks 2.1
Ytterligere informasjon

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr. 916 960 190

1. Forlenget tilgang til Straks FOI og frist for når bankene må være
migrert til Straks 2.1
Bits sin opprinnelige avtale for Straks FOI utløper 31. desember 2022. Transaksjoner i
Straks 2.0 er avhengig av tilgang til Straks FOI og Bits har derfor fremforhandlet avtale for
nødvendig forlengelse av slik tilgang. Det er fortsatt usikkerhet med hensyn til når det
forventes at alle bankene er over på Straks 2.1 og det er derfor lagt inn en buffer slik at slik
usikkerhet kan håndteres.
Utvidet tilgang til Straks FOI for bankene vil være som følger:
•
•
•
•

Tilgangen forlenges med 6 mnd. Fra 1. januar 2023 og det er avtalt opsjon for
ytterligere 3 mnd. fra 1. juli 2023.
For å sikre at prosjektet har nødvendig kontroll på migreringsfasen er det satt krav
om at alle banker må være migrert til Straks 2.1 innen 30. april 2023.
Perioden mai – juni 2023 avsettes som sikkerhetsmargin.
Dersom det skulle være banker som må ha ytterligere tid til migrering er mulighet
for å utløse 3 mnd. opsjon som nevnt over.

Prosjektet vil i samarbeide med bankene eller deres datasentraler avtale eller tildele tid for
migrering og det settes krav om at bankene må være migrert til Straks 2.1 innen 30. april
2023.

2. Hva bankene må gjøre
Utrulling av banker planlegges fra uke 37, og bankene bes nå om å fylle ut skjema (ref. link
under) innen 31. august hvor følgende informasjon skal meldes:
1. Hovedkontakt for Straks 2.1
2. Kontaktperson for test
3. Valgt pulje for migrering
Benytt følgende link til skjema for utfylling: Skjema for onboarding Straks 2.1
Erfaringer fra pilotbankene og deres datasentraler samt andre banker/datasentraler tilsier
at nettverskoppkobling mot BitsNet og NICS Real er tidkrevende, og det anbefales å starte
dette arbeidet tidlig om det ikke allerede er påbegynt.

3. Pris og avtalemessige konsekvenser
I et normalt år settes bankenes transaksjonspris for Straksbetalinger basert på antatt antall
transaksjoner i løpet av et år og det gis rabatt til alle banker i henhold til en rabattrapp for
bankenes totale volum. Se rundskriv 19/2020 for nærmere informasjon. Etter årsavslutning
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gjøres det normalt en pro contra avregning hvor eventuelt for mye innbetalt fra bankene
gjennom året, tilbakeføres bankene basert på angjeldende års volum for den enkelte bank.
For den utvidete tilgangen til Straks FOI i 2023, skal bankene dekke kostnadene etter
følgende prinsipper:
• Inneværende års foreløpige avtalte transaksjonspris på 17,7 øre opprettholdes ut 2022.
Dette vil gi et «overskudd» for 2022 totalt sett som ikke blir tilbakeført bankene som
vanlig, men som vil benyttes for inndekning av utvidet tilgang til Straks FOI i 2023.
• De banker som ikke migrerer i 2022 og som dermed benytter Straks FOI i 2023 betaler
en fast transaksjonspris på 20 øre. Dette dekker inn kostnader ved utvidelsen i tillegg til
«overskudd» fra 2022 ref. forrige punkt.
• Det utføres ikke pro contra avregning ved årsslutt som vanlig, men dette gjøres til
nærmere avtalt tid når alle banker har migrert til Straks 2.1. Slik avregning gjøres basert
på et eventuelt overskudd etter at alle kostnader ved utvidelsen er avsluttet og fordeles
tilbake til bankene basert på transaksjonsvolum de siste 12 mnd. frem til full pilot av
Straks 2.1 starter.
• Bankene gis frist til å gjennomføre migrering innen utløpet av april 2023. Perioden mai
til juni avsettes som buffer.
• Banker som får behov for tilgang utover juni 2023, og som dermed må utløse opsjon for
tilgang utover juni 2023, må dekke opsjonskostnadene i sin helhet. Slik kostnad vil bli
delt på det antall banker som har behov for at opsjonen utøves. Kostnaden kan sies å
være vesentlig.
Banker som har grunn til å tro at de ikke vil være klare for migrering innen fristen gitt over,
bes om å ta kontakt med Bits for nærmere informasjon om konsekvens av å måtte utløse
opsjonen.

4. Status Straks 2.1
Prosjektet har siden starten av 2022 testet realtidsløsningen i NICS Real og løsningene hos
pilotbankene.
Det er underveis i prosjektet blitt foretatt enkelte mindre justeringer og presiseringer i
løsningsbeskrivelsen. En oppdatert versjon vil så fort den foreligger, sendes ut til oppgitte
kontaktpunkter i bankene samt til deres datasentraler. Denne kan også fås ved å sende en
mail til Erik.Bergersen@Bits.no eller Sigurd.Thingsaker@bits.no.
Det er nå tilrettelagt for at banker skal kunne teste sine løsninger inn mot infrastrukturen
og NICS Real. Ta kontakt med Pål Hauge, pal.hauge@mastercard.com for å avtale
nærmere.
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Pilot for Straks 2.1 startet 8. juni med SpareBank 1 Nordmøre og erfaringene hittil er
positive. Det er så langt i pilotperioden ikke avdekket vesentlige avvik eller problemer med
Straksbetaling-infrastrukturen.
Videre plan er å utvide antall pilotbanker i august med SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank
1 Ringerike Hadeland og Cultura Bank.
Det forventes å ha en godkjent pilot i uke 36 og med start utrulling øvrige banker fra uke
37. Som beskrevet ovenfor, må alle banker må være migrert til Straks 2.1 innen 30. april
2023.

5. Ytterligere informasjon
Ytterligere informasjon vil distribueres etter hvert som ny relevant informasjon blir
tilgjengelig. Eventuelle spørsmål kan stilles til Bits AS som følger:
Prosjekt og planer
Straksbetalinger og
regelverk
Straksbetalinger
generelt
Test

Sigurd Thingsaker

sigurd.thingsaker@bits.no.

976 48 081

André Hoff

andre.hoff@bits.no

901 35 030

Erik Bergersen

erik.bergersen@bits.no

917 48 305

Pål Hauge

pal.hauge@mastercard.com 917 36 269

Med vennlig hilsen
Bits AS

Sigurd Thingsaker
Prosjektleder Straks 2.1
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