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Høring - Beredskap for kontantdistribusjon

Vi viser til brev av 31.1 .17 fra Finansdepartementet om høring om beredskap for
kontantdistribusjon.

NAV utbetaler ytelser som for flere mottakere er ytelser til livsopphold. De aller fleste av våre
brukere får ytelsene inn på sin bankkonto, og er dermed avhengig av at elektroniske
betalingssystemer fungerer. Dersom systemene ikke skulle fungere, blir brukerne våre raskt
avhengige av å sikre betalingsevnen for å få dekket sine daglige behov gjennom en annen
betallngsform. Vi anser kontanter som den eneste betalingsformen som kan dekke dette
behovet per i dag dersom de elektroniske betalingssystemene ikke skulle fungere.

På dette grunnlag har NAV vært i dialog med Finanstilsynet for å avklare ansvarsforholdene
ved beredskapssituasjoner. NAV har en beredskapsplan for å sikre at utbetalingsfilene blir
levert til bank for utbetaling. I dialogen ble det konkludert med at ansvarsforholdet til NAV går
frem til vi mottar mottaksreturen fra våre bankforbindelser.

Bankene har ansvar for â utføre betalingen og har egne beredskapsplaner og rutiner for å
håndtere hendelser som er regulert under Finanstilsynets ansvarsområde. Finanstilsynet har
egen beredskapsplan og har ansvaret for ledelse og sekretariatet for Beredskapsutvalget for
finansiell infrastruktur (BFI). BFI skal koordinere tiltak for å forebygge og løse
krisesituasjoner og andre sitasjoner som kan resultere i store forstyrrelser i den finansielle
infrastrukturen.

NAV vil i slike beredskapssituasjoner henvise våre brukere til deres respektive
bankforbindelse. NAV vil også rapportere til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om
hvordan en beredskapssituasjon påvirker våre brukere. ASD vil innhente infonnasjon om
tiltak fra BFI fra Finansdepartementet. NAV er ellers enig i de foreslåtte
regelverksendringene i høringsforslaget.
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