RUNDSKRIV
NR 5/2020
Dato: 20. mai 2020

Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling – Straksbetaling
Kontaktperson i Bits: Sigurd Thingsaker
Arkivref: Bits
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
organisasjon. Rundskrivene er også tilgengelig på www.bits.no.

Straksbetalinger– Løsningsbeskrivelse på Straks 2.1 (ISO 20022)
Bakgrunn
Prosjekt Straks 2.0 ble etablert november 2018 og har som formål å etablere realtids
betalingsløsning med sikkert oppgjør. Prosjekt Straks 2.0 er nå i utrullingsfase og etter
planen skal alle banker være over på løsningen før sommeren 2020.
Det vises her til Bits rundskriv 8/2019 «Straksbetalinger - Etablering av ny løsning med
sikkerhet for oppgjør» samt 4/2020 «Realtidsbetalinger i Norge – Utrulling av bankene på
Straks 2.0-løsningen».
Styret i Bits besluttet i styremøtet 28. november 2019 oppstart og gjennomføring av
prosjekt Straks 2.1 - migrering av straksløsningen til ISO 20022-formater. En prosjektgruppe
ble etablert februar 2020 med deltagere fra Bits, NNI, SpareBank 1, Eika og DNB. Prosjektet
har som formål å migrere straksløsningen over til ISO 20022-formater, slik at komponenten
Straks FOI kan saneres og transaksjoner fra bank sendes direkte til NICS Real. Løsningen
baseres på nordisk-europeiske standarder for sanntidsbetalinger.
Prosjektet har i sitt arbeid orientert bankene i følgende fora om det pågående arbeidet:
• Fagråd Overføring og Regningsbetaling i møter 26. mars og 6. mai.
• Fagråd infrastruktur 17. april.

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr. 916 960 190

Prosjekt Straks 2.1 er nå i planleggingsfasen, og har ferdigstilt en løsningsbeskrivelse der
tilbakemeldinger fra fagrådene er hensyntatt.
Formålet med dette rundskrivet er å informere bankene om det utførte arbeidet og få inn
eventuelle kommentarer til løsningsbeskrivelsen før den formelt godkjennes og danner
grunnlag for gjennomføringsfasen av prosjektet.

Hensikt med denne høringen
I denne høringen ønsker Bits kommentarer og innspill på forslag til løsningsbeskrivelse
«Straks 2.1 - ISO and direct access».
Høringsprosessen legger opp til følgende prosess:
• Høring sendes ut onsdag den 20. mai (dette dokument) - svarfrist onsdag den 10.
juni kl 12:00.
• Bits og Prosjektet gjør korrigeringer til løsningsforslaget.
• Behandle og beslutte løsningsforslag i Styringsgruppemøte i prosjektet 15. juni,
samt evt. beslutte prosjektovergang til neste fase - realisering/gjennomføring.

Bankene bes om å gjøre følgende:
1. Sette seg inn i vedlagte løsningsbeskrivelse for «Straks 2.1 - ISO and direct access»
med vedlegg.
2. Sørge for at bankens leverandører/datasentral er orientert og involvert om det
forestående arbeidet.
3. Bits ber bankene via link under oppgi kontaktperson og gi sin tilslutning til fremlagt
løsningsforslag eller komme med evt innspill.
Bits ber om at større og prinsipielle innspill gis i et eget dokument, mindre
kommentarer kan legges rett inn i tilbakemeldingsskjemaet, ref linken.
Benytt følgende link til skjema for tilbakemelding Skjema for tilbakemelding
løsningsforslag Straks 2.1
Spørsmål kan rettes til sigurd.thingsaker@bits.no, tlf +47 976 48 081
Med vennlig hilsen
Bits AS

Sigurd Thingsaker
Prosjektleder Straks 2.1
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