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Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev 9. desember 2015. 

 

Finansdepartementets merknad gjelder utredningens kap. 16 Finansielle tjenester. 

Etter vår vurdering gir omtalen i store trekk et riktig bilde av den finansielle 

infrastrukturen i Norge, finansnæringens bruk av IKT, regelverket og myndighetenes 

oppfølging og kontroll. Utvalget mener at finansnæringen representerer en sektor med 

høy bevissthet rundt de truslene og sårbarhetene økt digitalisering medfører, 

sammenliknet med andre sektorer. Utvalget viser bl.a. til at aktørene i den norske 

finansnæringen har tradisjon for å samarbeide om fellesløsninger og ny teknologi, og 

mener at det er viktig at finansnæringen fortsetter å styrke og effektivisere den 

samhandlingen som allerede eksisterer. 

 

Utvalget legger frem en del tiltak på finansmarkedsområdet som i stor grad samsvarer 

med eksisterende vurderinger og prosesser hos aktører og myndigheter under 

Finansdepartementets ansvarsområde. Dette gjelder også de foreslåtte tiltakene som 

nevner Finansdepartementet direkte. Blant annet er det klare roller på 

myndighetssiden i oppfølgingen av nye aktører som tilbyr bank- og betalingstjenester, 

og det er veletablerte prosesser for regelverksutvikling på ulike nivå. To av områdene 

Finansdepartementet har rettet mye oppmerksomhet mot, og som utvalget også peker 

på, er utkontraktering av virksomhet og alternative betalingsmåter i 

beredskapssituasjoner. På disse to områdene pågår det utrednings- og 

regelverksprosesser. 

 

For øvrig vil vi bemerke at det kan være hensiktsmessig at Justis- og 



 

Side 2 

beredskapsdepartementet får en tydeligere koordinerende rolle på IKT-

sikkerhetsområdet i tråd med utvalgets forslag. Dette bør imidlertid ikke undergrave 

det enkelte fagdepartements og den enkelte sektors ansvar på IKT-sikkerhetsområdet. 

 

Finansdepartementet har for øvrig ingen merknader.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tale Teisberg  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Paal Gjennestad 

avdelingsdirektør 
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