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FORORD

Vår visjon er et kontantfritt Norge innen 10 år. Forfatterne mener at det norske
samfunnet kan få mange fordeler med å gå foran mot et kontantfritt samfunn.

Professor Kai A. Olsen har i mange år arbeidet for å vise at det norske
samfunnet nå kan dra strategisk nytte av den utviklingen som har skjedd innen
betalingsformidling. Han har skrevet en rekke kronikker og gitt mange intervjuer
om temaet.
Finansforbundet har et kontantfritt samfunn som mål. De vil at Norge skal
gå foran og vise veien mot det kontantfrie samfunnet. Et første skritt vil være
en raskest mulig utfasing av de store sedlene. I en uttalelse fra landsmøtet gis
følgende begrunnelse:

Kontantøkonomien gir næring til kriminalitet og vold - samt skaper utrygghet
for alle som håndterer kontanter i sitt arbeid. Ny teknologi gjør at vi nå kan
endre dette til beste for alle.
Ran av banker, butikker, restauranter, busser og drosjer er motivert og
muliggjort av kontanter. Ved å fjerne kontantene, forsvinner grobunnen for
disse formene for kriminalitet. Kontanter muliggjør dessuten en stor svart
økonomi og gjør det enkelt å unndra inntekter fra beskatning.

Erfaringer fra Sverige viser at kriminelle besitter en svært stor andel av de
kontantene som er i omløp. Andre betalingsformer dekker i dag de aller fleste
legitime behov. Nødvendige løsninger for å ivareta nye behov som oppstår når
kontantene blir borte, vil raskt kunne utvikles.

Finansnæringen har brukt store ressurser på å sikre sine kontorer og
transporter. Det er allikevel et moralsk ansvar å sørge for at kriminaliteten ikke
forflytter seg til andre næringer. Norsk finansnæring er svært langt framme i
den teknologiske utviklingen og ingen er bedre rustet enn Norge til å ta rollen
som foregangsland på veien mot det kontantfrie samfunn. Det kontantfrie
samfunn er en stor mulighet for Norge og norsk næringsliv!
Et økonomisk argument er dessuten at slutten på kontantøkonomien vil gi
Norge enorme kostnadsbesparelser. For de som da vil slippe å håndtere
kontanter i sitt arbeid, vil det også gi et sterkt forbedret og tryggere
arbeidsmiljø.

Ny teknologi gir allerede mange muligheter for kontantfri betaling.
Innbyggerne i Norge har tatt til seg dette og bruken av kontanter faller. Tiden
er nå moden for å ta det neste naturlige skritt i denne utviklingen, og starte
arbeidet med å fjerne kontantene helt. En naturlig begynnelse er å trekke
1000-lappen og 500-lappen ut av omløp.

Spesialrådgiver Kjetil Staalesen i Finansforbundet er prosjektleder for arbeidet
med å følge opp dette vedtaket.

Rapporten tar på ingen måte sikte på å gi en fullstendig gjennomgang av temaet.
Vi håper imidlertid den kan starte en debatt, kanskje også initiere en offentlig
utredning om temaet.
Vi gjør oppmerksom på at rapporten står for forfatternes regning.
Molde, Oslo 07.06.2011
Kai A. Olsen							Kjetil Staalesen
© 2011 Kai A. Olsen og Kjetil Staalesen
Stoff fra rapporten kan gjengis fritt så lenge kilde oppgis.
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SAMMENDRAG

Forfatterne av denne rapporten hevder at Norge er i en særstilling for å ta
overgangen til en ren digital økonomi. I et kontantfritt samfunn vil det bli
vanskeligere å være kriminell. Svart arbeid vil i stor grad forsvinne. Alle må
betale avgifter og skatt. Samtidig sparer vi store penger i betalingssystemene.

Kontanter utgjør bare noen få prosenter av betalinger utført av norske
husholdninger i dag. Med ny teknologi og bedre tjenester kan de gjenværende
områder der kontanter brukes i dag også digitaliseres. I tillegg til at en sparer
kostnader vil en kunne få enklere og sikrere tjenester.

Vi er allerede på vei mot en digital økonomi. Istedenfor bare å la utviklingen gå
sin gang kan myndighetene ta tak og styre Norge mot et kontantfritt samfunn.
Det kan bli et nytt ”månelandingsprosjekt”, som kan gjøre Norge til en sentral
aktør i dette viktige markedet. I motsetning til andre månelandingsprosjekter
vil ”et kontantfritt Norge innen 10 år” ha liten eller ingen risiko. Vi snakker
ikke om noen spesiell kompleks teknologi og heller ikke om store investeringer.
Sannsynligvis vil prosjektet gi inntekter fra første dag. Og viktigst, det kan
gjennomføres gradvis.
Vi foreslår følgende tiltak for å la Norge bli et foregangsland inn i en digital
økonomi:
• Fjerne tusenlappen, etter hvert også de andre store sedlene.

• Legge gebyr på kontantbruk som gjenspeiler de faktiske kostnadene.

• Stimulere til forskning og utvikling av nye betalingsløsninger, øke innsatsen i
utdanning på disse områdene.
• La butikker og andre kunne velge å ha kun digitale betalingssystemer, dvs. gi
dem frihet til å ikke akseptere kontanter.
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1 – FRA GAVEKULTUR, VIA MYNTER OG SEDLER
TIL DATAMASKINEN

I de første samfunn rådde gaveøkonomien. Jegeren ga bort deler av byttet.
Gevinsten var gleden ved å dele og den status det ga. Ikke minst viktig, det ga
sikkerhet. Om en ikke selv klarte å nedlegge et bytte var det kanskje en annen som
klarte det. Nå fungerer gaveøkonomien best i små sammensveiste grupper. Mot de
utenfor kom en bytteøkonomi, der en vare ble byttet mot en annen. Hadde man en
ku til overs kunne en dra med kuen til markedet og forsøke å bytte den til en hest.
Byttehandel er tungvindt og lite fleksibel. Selger må finne en kjøper som har noe
selger etterspør. Byttet må skje på samme tid, og en får et problem om verdiene
ikke balanseres. Løsningen var penger.

Figur 1.
Mynt fra romertiden
(kilde Wikipedia)

Figur 2.
Papirpenger fra
600 tallets Kina
(kilde Wikipedia)

De første ”pengene” var representert som edle metaller. De var lett å håndtere og
verdien var allment kjent. Etter hvert ble metallene representert som mynter med
fast verdi, gjerne stemplet med keiserens bilde som en garanti (Figur 1). Pengene
smurte handelen. Kua kunne selges mot penger som så kunne benyttes for å kjøpe
en hest. Kjøper av kua og selger av hesten kunne være forskjellige personer, og
handlene kunne gjøres opp på forskjellig tid. Alternativt kunne selger av kua velge
å lagre pengene. Det kunne han gjøre med en viss trygghet for at de ikke tapte seg
i verdi.
Fra 1600 tallet i Europa, langt tidligere i Kina, fikk vi sedler (Figur 2). De kunne
være utstedt av myndigheter eller private firma. Ideen var at organisasjonen bak
garanterte for beløpet på seddelen. Etter hvert fikk sentralmakten enerett på å
utstede mynter og sedler. I utgangspunktet var sedlene koplet til en verdi i gull.
For amerikanske dollar var dette tilfelle helt fram til 1971. Da forsvant retten om
å kunne konvertere sedlene til dette edle metallet. Verdien av sedlene i dag er
derfor kun basert på tillit. Når både selger og kjøper har tillitt til pengesedlenes
verdi, kan handelen gjøres opp. Med en solid valuta vet selger at hun kan bruke de
mottatte sedlene ved en annen anledning, og at verdien da vil være bevart. I land
der innbyggerne ikke har tiltro til egen valuta kan mer solide valutaer brukes for å
oppbevare beløp over lengre tid. Til nå har amerikanske dollar ofte vært brukt.
I dag er en vesentlig del av pengene lagret som tall i en datamaskin. I Norge
gjelder dette 98 % av den totale pengeverdien. Selv bankene begynner nå å
avskaffe de store lagrene med pengesedler. Skulle noen rane en middels stor norsk
bank ville utbytte bli svært magert, i noen banker er det ikke andre kontanter enn
de funksjonæren har i lommeboken. Unntaket kan være kundenes bankbokser,
der kan det tenkes at større verdier er lagret. I mange filialer er en i dag i ferd
med å fjerne kontantkassen. Det er kostbart å opprettholde denne og det er et
sikkerhetsproblem når det er få ansatte i filialen. Det viser seg da også at kundene
klarer seg godt uten kontantene.
Mens vi i vesten kan skryte av vårt høye teknologiske nivå, er det interessant å
se at u-land kan hoppe bukk over utviklingshistorien og går rett på mobilbank,
akkurat som de hopper over fasttelefon og går direkte til mobil. M-PESA er et
slikt system (”Pesa” er det Swahiliske ordet for penger). Det var lansert i Kenya i
2007 og har i dag over 6 millioner brukere. Med systemet kan brukeren utføre alle
vanlige banktjenester fra mobilen. Nå blir systemet lansert også i andre land.

2 – DIGITALISERING

Med moderne informasjonsteknologi kan vi lagre, bearbeide og distribuere nesten
ubegrensede mengder data. Det har gitt grunnlag for en digitalisering. Ideen er å
representere alle former for data, ikke bare tall, men også tekst, bilder, musikk,
video m.m. digitalt, dvs. slik at de kan lagres i en datamaskin. For hver type data
trenger vi en standard for å beskrive hvordan digitaliseringen skal foregå.
For de fleste av oss har digitaliseringen av tekst betydd at vi kan løsrive oss

fra håndskrevne notater og skrivemaskiner. Teksten kan lagres og sendes over
nett, eller vi kan publisere den på Web. Den samme fordelen har vi med bilder.
Digitale bilder kan lagres i ubegrenset antall, de kan redigeres i programmer som
Photoshop, publiseres på nett eller sendes som vedlegg til e-post. For musikk og
film ser vi en overgang bort fra formater som CD og DVD. Alt lagres som filer i
en datamaskin og kan lastes ned eller ”streames” til kunden. Da kan vi få tilgang
til ubegrensede samlinger.

Overgangen til en digital representasjon medfører at tidligere tiders utstyr og
formater blir avleggs. Skrivemaskinen brukes i dag bare av de forfatterne som er
redd for at skriveevnen skal forsvinne med maskinen. Kodak har produsert sin
siste analoge film. CD og DVD vil sannsynligvis bli borte om ikke så mange år.
Platebutikkene forsvinner. Kart er flyttet fra papir til dataskjermer. Billetter representeres som koder. Mange velger å lese tidsskrift på Apples iPad, til tross for at
denne har en mer tradisjonell dataskjerm. Vi kan også kjøpe elektroniske bøker
som kan leses på en Kindle eller en annen bokleser som bruker elektronisk blekk.
Det vi ser er at de nye digitale løsningene har så mange fordeler at de også endrer
forretningsmodellene. Når all musikk ligger på nett blir abonnementsløsninger
aktuelle. Med en fast avgift kan du høre så mye du vil. I dag vil forlagene sette
begrensninger på bibliotekenes utlån av eBøker. Der en tidligere måtte møte opp
på biblioteket, kanskje sette seg på venteliste for en bok, er det selvfølgelig ingen
tekniske begrensninger på hvor mange eBøker som kan lastes ned. For å beskytte
forretningsmodellen vil forlaget lage kunstige køer, kanskje bare tillate ”utlån”
av en bok om gangen. Det kan de nok gjøre et stykke på vei, men etter hvert vil
teknologien også true forlagene, kanskje også bibliotekene? En gang kan det bli
vanlig for forfatterne å legge bøkene direkte på en nettside.
Selvfølgelig digitaliseres også pengene. I den digitale økonomien kan vi utnytte
alle datamaskinens fordeler. Stor lagringskapasitet, hurtige beregninger og enkel
distribusjon, kombinert med en høy grad av sikkerhet. Med betalingsterminaler
kan penger flyttes automatisk fra din konto til butikkens konto. Ingen mennesker trenger å være involvert etter at du har godkjent transaksjonen. Da har data
maskinen alt den trenger for å registre innskudd og uttak, data som den senere
kan benytte for å beregne saldo og renter. Også her kan vi forvente nye produkter
rundt de elektroniske løsningene. For eksempel kan bankens datamaskin automatisk sette opp regnskap og budsjett for kundene basert på data fra kortbruken, og
kanskje skal vi også be banken om automatisk å finne den billigste strømleverandøren for oss?
I første omgang er den digitale teknologien innført for å effektivisere betalingsformidlingen. Men akkurat som for musikk, bøker, film og aviser vil teknologien
også kunne få strategisk betydning. Kan vi gjøre samfunnet kontantfritt?

3 – FORMIDLING AV KONTANTER I NORGE I DAG

Norsk betalingsformidling har endret seg over de siste 10 årene. Der Norges
Bank før hadde et totalansvar for distribusjon av kontanter, har den nå inntatt en
ren grossistrolle. Dette innebærer at distribusjonen av kontanter er utkontraktert
til andre aktører. Som en konsekvens er kostnadene forbundet med kontant
distribusjon nå skjøvet over på bankene og deres underleverandører.

I følge Norges Banks egen statistikk1 bærer bankene i dag 2/3 av de samfunns
økonomiske kostnadene forbundet med kontantdistribusjonen. Banken har valgt å
utkontraktere kontantforsyningen for å få økt effektivitet i det samlede betalings
systemet. Dette har virket mot sin hensikt. I et land med store avstander øker
utfordringene og kostnadene jo lenger ut fra de store byene kontanter skal distribueres. Spesielt slår dette negativt ut i Nord-Norge der utfordringene er størst i
forhold til avstander, vær og klima (Figur 3).
1
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Figur 3.
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Kostnadene øker også som en følge av at Norges Bank har etablert store depoter.
Få og store depot i sentrale områder er praktisk for Norges Bank, men svært
lite praktisk for bankene. I tillegg er dette et sårbart og dyrt system for distriktsNorge. Det blir store avstander fra depot til det ytterste distribusjonsstedet.
Dersom fastlagte transporter av ulike årsaker forsinkes eller innstilles medfører
dette forsinkelser med den konsekvens at områder tømmes for kontanter. Ekstra
transporter medfører nye kostnader for bankene.

Transportruter i distriktene er forbundet med risiko. Generelt kan man si at jo
lengre ut fra bykjerner kontanter skal distribueres jo større er risikoen og jo
vanskeligere er det å samordne transporten mellom bankene. Lange avstander,
muligheter for forsinkelser og innstillinger er reelle utfordringer som bankene må
håndtere i dag.

Norges Bank har, etter at de definerte seg ut av distribusjonsrollen, gjort lite for å
tilrettelegge for en fremtidsrettet kontantdistribusjon i distriktene. Der det før var
samordnende transportruter ser vi en tendens til at disse smuldrer opp og at hver
enkelt bank selv koordinerer egne transportruter. Store landsdekkende banker,
gjerne med utenlandsk styring, har i mange områder gått ut av de samordnende
transportene og etablert parallelle transportløsninger. Ulik kjennskap til lokal
infrastrukturer og bosettingsmønstre kombinert med forskjellige kontantstrategier
mellom bankene gjør det vanskelig å samordne felles transporter. Også fra et
miljøperspektiv er dette lite heldig. Vi opplever i dag at på strekninger der det
før var en koordinert transportrute kjøres det parallelle ruter. Dette medfører en
betydelig merbelastning på miljøet.

Konsekvensen av dette er at bankene er i ferd med å trekke seg ut av
kontantformidlingen. Den største banken i nord, Sparebank 1 Nord-Norge har lagt
ned kassafunksjonen i Nord-Troms og Finnmark, og er i ferd med å legge den
ned i Midt-Troms, Hålogaland og Salten. De tilbyr minibanker som erstatning,
men ikke alle steder har minibank. Fokus bank og Nordea har allerede lagt ned
kassafunksjonen. DnB NOR har så langt opprettholdt kassafunksjonen på sine to
kontorer i Troms og de seks i Finnmark2.
Finnmark er den landsdelen i Norge som har kommet lengst i å tilpasse seg et
liv uten kontanter i bank. Minibanker finnes kun på de største stedene i fylket.
Dette medfører at det mange steder er butikken som er eneste mulighet for
kontanter. På sikt vil også denne muligheten begrenses. Når tilgjengeligheten
til kontanter vanskeliggjøres begrenser butikkene omfanget og finner løsninger
som effektiviserer betalingsstrømmene og reduserer kostnadene. Dette betyr
mindre kontanter i omløp i fylket. Konsekvensen er at innbyggerne og bedriftene
i Finnmark må tenke alternative løsninger til kontanter. Dette er en utvikling vi på
sikt vil se i andre deler av Norge der distribusjon av kontanter skaper utfordringer
for banknæringen.
Dersom det fortsatt skal være lik distribusjon av kontanter i Norge må vi over
på kostnadsprising der bankene får dekket sine kostnader. Dette vil medføre
at kunder vil måtte betale mer for å bruke kontanter i distriktene enn i byene –
det ville da koste 20 kr å ta ut 100 kr i minibanken. Mange banker mener at en
slik prising ikke er gjennomførbar. Løsningen deres er derfor å fjerne kontanttilbudet. Et alternativ kunne vært en ordning med felles nasjonale gebyrer, slik at
en i distriktene ikke måtte betale mer for kontanter enn i sentrale strøk, dvs. en
tilsvarende ordning som med porto.

En digital økonomi har også forskjøvet konkurransesituasjonen innen bank. Med
Internett har nye banker, uten filialer, tatt store markedsandeler innen personbankmarkedet. Vi skal ikke bli forundret om de samme bankene også kan ta deler
av bedriftsmarkedet. Vanlige banker, dvs. banker med filialer, må møte denne
utfordringen. Det kan de gjøre ved å fjerne store deler av kontanthåndteringen, og
å la kunderådgiving bli hovedoppgaven til filialene.
2
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4 – DIGITALE BETALINGSSYSTEMER I NORGE I DAG3

I Norge utgjør verdien av sedler og mynter bare en liten del av den totale
pengemengden. I 2010 utgjorde sedler og mynter bare 6 % av husholdningenes
konsum, og ca 2 % av brutto nasjonalprodukt for fastlands-Norge. Utviklingen
har gått så langt at vi i dag forventer å kunne bruke kort overalt. Handelsnæringen
ser ut til å følge opp. Pizzabudet kommer med bærbar terminal koplet til
mobilnettet. Den samme løsningen har vi på ferger, i taxier, på flybussen og på
langdistansebusser. Ved utgangen av 2010 var det 123.500 betalingsterminaler
utplassert på 97.700 brukersteder i Norge.
Vi har kommet til en situasjon i dag der kortbruken er så omfattende at mange
ikke har kontanter. Da blir det tungvindt å ha dette som eneste tvungne
betalingsmiddel.

Kjelder: Noregs Bank, ECB og BIS/CPSS

Kjelder: Noregs Bank, ECB, BIS/CPSS OG Seðlabanki Íslands

Figur 4. Kontanter som del av
betalingsmiddel 2009. Figur fra Norges Bank.

Figur 5. Korttransaksjoner pr
innbygger 2009. Figur fra Norges Bank.

Figur 4 viser at Norge ligger langt nede i andel kontanter som brukes for
betalinger. Vi ligger derfor helt i toppen internasjonalt når det gjelder antall kort
transaksjoner pr innbygger (Figur 5). Ifølge Norges Bank var det 3,3 millioner
kortbetalinger hver dag i 2010, en økning på 8 prosent fra året før. Totalt var kort
brukt til 1,4 milliarder betalinger og kontantuttak i 2010.

BankAxept er den vanligste kortløsningen. Den har en markedsandel på 80 %.
Dette er en billig og effektiv debet-løsning med lave transaksjonskostnader (10
til 20 øre pr transaksjon). Nå øker imidlertid bruken av kredittkort som Visa og
MasterCard mest. Ulempen med denne utviklingen er at kostnadene for butikkene
er langt større.
Butikkene har i dag mulighet til å be kunden betale gebyret eller deler av dette,
men få har valgt å ta dette skrittet. En løsning for mange butikker er kun å
akseptere BankAxept. Det kan imidlertid gi problemer for turister og kunder som
vil handle på kreditt.

I tillegg til tradisjonelle kort med magnetstripe og chip kommer nå kontaktløse
kort. Dette er kort som holdes opp til leseren og en betaler på samme måte som
i skibakken. Med betaling for lave beløp er kortet ofte kodefritt, men det må
”fylles opp” når samlet sum går over et visst beløp. Det er også teknisk mulig å
integrere et kontaktløst betalingskort med SIM kortet i mobilen. Det arbeides med
løsninger her (kapittel 7.2). Alternativt kan en bruke mobilen som en terminal, og
utføre betalinger med denne på samme måte som en bruker nettbanken fra en PC
(kapittel 7.3).

3 Data og figurer i dette kapittelet er hentet fra Norges Bank rapporten: Årsrapport om
Betalingssystem 2010 (mai 2011).
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5 – NETTBANK

I 2010 ble det utført 372 millioner nettbankbetalinger, opp 6 % fra året før. Mens
brevgiro og telegiro er sterkt avtagende øker bruk av avtalegiro og eFaktura. For
kunden er fordelen med avtalegiro at regninger blir betalt automatisk på forfall.
Det krever imidlertid at en har midler på konto og at en stoler på fakturautstederen
siden ideen her er at regningen blir betalt om kunden forholder seg i ro. Med
eFaktura slipper kunden inntasting av detaljer som dato, beløp, kontonummer og
KID, men må selv bekrefte betalingen.
I dag er det stort sett eldre mennesker som går i banken for å betale regningene.
Har en tilgang til Internett hjemme eller på jobb vil de fleste foretrekke å betale
via nett. Nettbanken kombinerer god oversikt med enkelhet, da helt ned til
automatiske transaksjoner som med Avtalegiro. For å få med også de eldre har
Sparebanken Nord-Norge tilbudt kurs for eldre i hvordan de kan få en bedre
hverdag uten kontanter. Dette har vært en ubetinget suksess. Dette viser at eldre
ikke nødvendigvis trenger å frykte en digital fremtid.

6 – NORGE I EN SÆRSTILLING FOR Å BLI ET
KONTANTFRITT SAMFUNN

Norge står i dag i en særstilling for å bli et kontantfritt samfunn. Allerede i dag
dominerer de digitale løsningene økonomien. Vi har godt utbygget datanett,
både de som går i kabler og trådløse nett. Alle butikker har betalingsterminaler
og nesten alle innbyggere har kort. De fleste har bredbånd og de fleste kontakter
banken over Internett. Mobilnettet er godt utbygget. Vi ser allerede i dag at
betalingsløsninger på mobil kan bli et verdifullt tillegg til kortbetalinger.
I tillegg til den teknologiske infrastrukturen har vi en gunstig finansiell struktur.
Vi er et lite land med vår egen valuta. Banksystemet er meget godt utbygget.
Vi drar også nytten av å ha et nasjonalt kontonummersystem, en sentralisert
behandling av transaksjoner og et billig og effektivt debetbetalingssystem
(BankAxept). Med BankId har vi fått en felles identifikasjonsrutine som kan
brukes i alle banker. Vi drar også fordelene av at det er lite fattigdom og lite
kriminalitet. Visa kan f.eks. opplyse at i 2010 var omfanget av kortsvindel i
Norge på bare 0,024 % av det totale volumet - halvparten av det europeiske
gjennomsnittet, og omfanget av svindel synker. Kombinert med et høyt
utdanningsnivå setter dette Norge i en særstilling for å dra fordeler av en digital
økonomi.

Vi er allerede på vei! Som vist i Figur 6 kom tusenlappen i 1877. I dag er dette
fortsatt høyeste valør, mens inflasjonen har tatt knekken på de minste myntene.
Selv 50-øringen kommer til å bli tatt ut av sirkulasjon neste år. I et land der
innbyggerne har høy tillit til hverandre og til myndighetene kan en spørre om vi
virkelig trenger den symbolverdien som ligger i sedler og mynter. Når 98 % av
økonomien er digital, kan vi kanskje stimulere til at sedlene forsvinner – og ikke
bare overlate dette til inflasjonen?

7 – BEDRE BETALINGSSYSTEMER

I dag foregår nesten all elektronisk betaling over Internett og med kort med
magnetstripe eller chip. I 2009 var det 1,2 milliarder betalinger med kort, opp
10 prosent fra året før. Systemet fungerer stort sett meget bra. Vi skal imidlertid
se på hvordan disse tjenestene kan forenkles, samtidig som de blir sikrere! Med
nye løsninger, som bruk av mobil til betaling og kontaktløse kort, kan vi forenkle
betalingsformidlingen ytterligere samtidig som vi får større fleksibilitet.
7.1
ENKLERE BETALINGSLØSNINGER BASERT PÅ KORT
Dersom betalingsterminalen har bredbåndforbindelse, slik som de fleste
terminaler har i dag, kan transaksjonen gå hurtig selv om terminalen må kontakte
kredittkortsselskapets eller bankens server. Dette gjør det mulig å få realisert
enklere betalingsløsninger. Det kan være å unngå kode ved småbeløp, unngå kode
i kundespesifiserte butikker, m.m.

Med utgangspunkt i et standard sikkerhetsnivå definert av utsteder for kortet, bør
kunden i tillegg ha anledning til å lage sin egen personifiserte løsning. Da kan
vi få høyere sikkerhet kombinert med enklere løsninger enn i dag. Mulighetene
beskrives best med et eksempel. En kunde logger seg inn hos sin kortutsteder og
markerer at det ikke skal gis kode for småbeløp, dog begrenset til tusen kroner
hver uke. Hun har videre markert, ved å klikke på betalinger utført mot den lokale
dagligvarebutikken, fiskebutikken og bensinstasjonen at alle betalinger her skal
foregå uten kode, igjen med en maksimal sum pr. uke. Siden hun normalt ikke
bruker minibank har hun lagt inn en ekstra sikkerhet her. Er uttaket over fem
hundre kroner vil hun at dette skal bekreftes via SMS. I disse tilfeller vil banken
sende henne en SMS med ekstra kode. Da må en eventuell skurk ha både kort,
PIN-koden og mobiltelefonen for å kunne ta ut større beløp. For enda høyere
sikkerhet kan meldingen inneholde et standard spørsmål. Først når det riktige
svaret er returnert som SMS vil muligheten til å bruke minibanken for større beløp
bli åpnet.
Med de kodefrie betalingene vil hun ha forenklet sin hverdag, samtidig som
sikkerheten har økt ved at hun ikke oppgir kode under disse transaksjonene. Om
noen ser sin snitt til å stjele kortet kan det bare brukes kodefritt i de butikkene
hun har peket ut og bare innenfor maksimalsummen. Tyven kan returnere til
fiskebutikken og kjøpe fire kilo torsk, men siden han ikke har kode kan kortet ikke
benyttes andre steder. Han vil heller ikke kunne vite i hvilke butikker kortet er
kodefritt. I praksis vil tyvene ha lite å hente og vår kunde ha lite å tape. Den ekstra
sikkerheten hun har lagt inn på minibanken sikrer både henne og banken mot tap,
selv om skurkene skulle ha fått tilgang til både kort og kode.

Figur 6. Fra 1000 til 1000 kroner, ett øre til en krone
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7.2
NFC – KONTAKTLØSE KORT
Med Near Field Communication (NFC) oppnås en trådløs kommunikasjon med en
rekkevidde på noen få centimeter. Den har en aktiv del og en passiv del. Den passive delen kan f.eks. være et plastkort og trenger ikke batteri. NFC løsninger brukes
i dag i skibakker og i kollektivtrafikken. Der kan en holde kortet til leseren uten
å ta det ut av lommeboken. Teknologien brukes også til kontantkort, der en kan
betale småbeløp uten å gi kode, igjen med bare å holde lommeboken mot leseren.
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Ved å bruke NFC teknologi også i vanlige betalingskort kan dette kombineres
med de løsningene som er beskrevet over. Dvs. at betalinger i de butikker kunden
benytter ofte kan foregå kun ved å holde kort eller lommebok opp mot leseren.
Dette vil gjøre det langt kjappere å bruke kort, og langt enklere for de som har
problemer med å huske eller taste PIN-koder. Med NFC kan også mobilen brukes
som et betalingskort. Google har allerede lansert en slik tjeneste, Google Wallet,
på sin nyeste mobil (Figur 7).
7.3
BETALING MED MOBIL
Med en moderne mobiltelefon kan vi være på nett hele tiden, uansett hvor vi er.
Mobilen blir mye mer enn en telefon og mange bruker mobilen som sin primære
digitale enhet. Om ikke lenge vil vi se at det mobile internettmarkedet er større
enn det PC-baserte. Denne utviklingen gjenspeiles i utviklingen av selvbetjente
betalingsløsninger. De mobile løsningene blir sentrale. Forventningen til hva som
kan utføres av betalinger med mobil er også store.

Figur 7.
Google Wallet

Da nettbanken kom på midten av 90-tallet var dette en nyhet utviklet av
banknæringen. Over tid ble det skapt et behov hos kundene. I dag er det imidlertid
kundene som driver fram nye tjenester. Trenden er at utviklingen ikke kan gå fort
nok. Lave utviklingskostnader medfører at stadig flere ønsker å posisjonere seg
for å ta sin del av kaka på transaksjonsmarkedet. Spesielt er det hard kamp om
småbetalinger.
Foreløpig er det begrenset hvilke betalingsmuligheter som kan utføres med
mobilen i Norge. Stort sett er disse begrenset til mobiltilpasset nettbank og ulike
løsninger for betalinger med SMS. Likevel er det ingen tvil om at det kommer
til å bli stor etterspørsel etter mobile betalingsløsninger i tiden fremover og at
utviklingen av nye teknologiske løsninger som NFC (Near Field Communication)
åpner for uante muligheter.
Mobiltelefonen kan brukes til betaling på flere måter:
•
•
•
•

Gjennom å sende/motta SMS
Med et integrert NFC kort
Betaling til privatpersoner
Kontakt til nettbank

På bussen i Stockholm kan vi betale med SMS. Ved å sende en SMS til
busselskapet får en tilbake en kode som vises til sjåføren. Flyselskap bruker
også SMS til å sende billettkoder som kan leses direkte av deres skannere, når
en går ombord i flyet. SMS er også brukt til å betale ved automater: Send en
tekstmelding, sjokoladen kommer ut, og du får beløpet på telefonregningen. På
fjellet kan vi nå betale bompenger og fiskekort med SMS. En enkel løsning for
forbruker og langt tryggere for innkreverne.

Systemet kan egne seg for småbeløp, men er ikke sikkert nok til større beløp.
Gjennom å integrere NFC-teknologi i mobilen kan denne imidlertid også brukes
som et betalingskort. Det eksperimenteres med slike løsninger i dag. Igjen ser en
for seg bruk av tjenesten til småbeløp, men gjerne som betaling i de butikker som
en vanligvis bruker.
Mobilen kan bli det mest brukte elektroniske betalingsmiddel mellom
privatpersoner. Her er ideen at en kan få øyeblikkelig overføring. Kjøper man en
sekk poteter hos bonden kan data om betalingen legges inn på kjøpers telefon og
selger kan få beskjed umiddelbart om at pengene er kommet inn på konto.

Mobiltelefonen kan selvfølgelig også brukes til å kontakte nettbanken. De fleste
banker tilbyr slike tjenester i dag. Da bruker en smarttelefonen som om den var en
PC, for å sjekke saldo, betale regninger, overføre penger, osv.
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7.4
ANDRE BETALINGSFORMER
De nye betalingsformene vi har beskrevet over er tilgjengelig i dag i begrenset
omfang. Men akkurat som vi for 20 år siden ikke så for oss at barna våre skulle
sende en melding fra mobilen sin til en brusautomat for å kjøpe seg noe å drikke,
eller at vi selv skulle styre banken fra vår egen terminal, vil vi selvfølgelig
om ti eller tyve år ha helt nye løsninger. Det kan være basert på tekniske eller
organisatoriske nyvinninger. Det vi kan forvente er at disse vil bli enklere, mer
fleksible, billigere og sikrere.

8 – HVA ER FORDELENE MED ET KONTANTFRITT SAMFUNN?
I dag har vi store kostnader forbundet med kontantbruk. I tillegg til direkte
utgifter ved å trykke, flytte, telle og oppbevare kontanter har vi menneskelige
utgifter i form av psykiske og fysiske skader ved ran eller trussel om ran.
Vi ser at kontanter understøtter mange former for kriminalitet, alt fra ran til
underslag og korrupsjon. Som et rikt land er Norge spesielt utsatt. Gjennom det
europeiske pass-samarbeidet, og gjennom økt innvandring fra mange andre land,
har vi knyttet oss tettere til virkelig fattige land. Derfor virker Norge som en
”honningkrukke” på utenlandske kriminelle, ifølge Kripos4.

8.1
REDUSERT RISIKO
Kontanter virker som ”agn” på kriminelle. Alle som oppbevarer kontanter:
Privatpersoner, butikker, taxisjåfører, buss-sjåfører, verditransporter og banker
er utsatt. Selv om vi i Norge har unngått store bankran, blant annet på grunn av
omfattende sikkerhetssystemer, er det daglig ran av privatpersoner, butikker og
buss-sjåfører. Dette kan ha store psykiske og fysiske kostnader ikke bare for de
som blir berørt, men også for omgivelsene. Blir en buss-sjåfør ranet vil dette være
en belastning for alle andre buss-sjåfører. Blir det begått et brutalt ran mot en
familie i deres eget hjem, vil dette også være en belastning for alle andre. Totalt
sett kan derfor trusselen skapt av ranet være en større samfunnsmessig belastning
en selve ranet.
Tar vi vekk kontantene vil mange ran forsvinne. Det vil da ikke være noe poeng å
rane banker, drosjer, busser, bensinstasjoner, kiosker og mange butikker. Penge
transporter vil det ikke være behov for. Vi ser derfor at buss-sjåførene og deres
fagforeninger allerede arbeider for å fjerne kontantene på bussene (Figur 8).
Også Finansforbundet, som organiserer de ansatte i bankene, ønsker å få fjernet
kontantene.
Men selvfølgelig, butikker som selger gjenstander av høy verdi, som gull,
smykker, dyre klokker, elektronisk utstyr, vil fortsatt være utsatt. Likeledes hjem
der det oppbevares kostbare og lett omsettelige verdigjenstander.

Figur 8.
Fra Aftenposten
03.05.09

8.2
REDUSERTE KOSTNADER VED KONTANTHÅNDTERING
I følge Norges Bank var de samlede kostnader ved bruk av kontanter 3,5
milliarder kroner i 20095. Fra bankenes side er det få gebyrer på kontantbruk. Dvs.
i de fleste banker kan vi sette inn og ta ut kontanter uten gebyr. Også i butikker
kan vi bruke kontanter uten kostnader for kunden. Fra publikums side er det altså
ingen direkte kostnader ved kontantbruk. Mange oppfatter da kontantbetaling
som gratis. Det er det selvfølgelig ikke. Både bankene og butikkene har høye
kostnader ved å håndtere kontanter, men av tradisjonelle årsaker er det vanskelig å
la publikum betale for dette.
Ved en overgang til en fulldigital betalingsformidling kan kontantbruken fjernes.
Da kan også de gjenværende kontanttransaksjonene gå i et betalingssystem
4
5

Politiforum, 29.03.11.
Norges Bank, Årsrapport om betalingssystem 2009, mai 2010.
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som allerede er godt utbygget. Med dette forsvinner de direkte kostnadene ved
kontantbruk for privatpersoner, handelsstanden, bankene og samfunnet.

Selv om det elektroniske betalingssystemet er godt utbygget i Norge er det
fortsatt noen områder en ikke kan betale med kort. Som vi så i kapittel 7 er
det er imidlertid mange enkle metoder for å dekke også disse områdene. De
3,5 milliarder kronene, det koster Norge å gjennomføre bare fem prosent av
husholdningstransaksjonene, kan åpenbart benyttes på bedre måter av det norske
samfunnet enn til å holde liv i kontantene.
8.3
REDUKSJON AV SVART ARBEID
Uten kontanter blir det vanskeligere å betale for svart arbeid. En kan selvfølgelig
fortsatt bytte tjenester, men det vil være lite praktisk i de fleste tilfeller. Et
alternativ er å bruke annen valuta, men siden vekslingen også er sporbar er
det ikke trolig at dette vil få et stort omfang. Unntaket kan være utenlandske
firma som opererer i Norge. De kan da betale sine utenlandske arbeidere i en
annen valuta, men de vil da – akkurat som i dag – kunne få problemer med
skattemyndigheter, arbeidstilsyn og andre.

I noen tilfeller kan betalingen gis i form av gjenstander, f.eks. ved at kunden
kjøper en ny TV til håndverkeren. Det vil imidlertid bli svært upraktisk, spesielt
ved store beløp. Vi må derfor forvente at svart arbeid kommer til å bli betraktelig
redusert i en digital økonomi. Det vil vi oppnå straks de store pengesedlene er tatt
bort. Hvis for eksempel hundre kroners seddelen er den med høyest valør vil det
kreves en anselig bunke for å få 100.000 kroner i kontanter. Å betale halvparten
av en nyoppført hytte til tre millioner kroner, svart, vil bli praktisk umulig. Om
alle sedlene fjernes vil vi unngå hele problemet.
8.4
DET BLIR MER TUNGVINDT Å VÆRE KRIMINELL
Uten kontanter blir det mer tungvindt å være kriminell. Det blir spesielt vanskelig
i sluttleddet, for eksempel ved salg av narkotika og tjuvegods til privatpersoner.
De må da bruke en annen valuta, ta betaling i edle metaller, diamanter eller ta
imot verdigjenstander som mobiler, datamaskiner, kamera og lignende.

For kunden vil kjøp av kontanter i en annen valuta være sporbar om dette
gjøres i bank. Mindre beløp kan kamufleres som kontanter i forbindelse med
utenlandsturer, større beløp eller hyppige uttak vil virke mistenkelig. For den
kriminelle vil det ofte ikke være store ulemper å ta imot euro eller dollar.
Unntaket kan være om pengene skal brukes i Norge. Da må valutasalget foretas
i norsk eller utenlandsk bank, med overføring til konto. Overføringen kan spores
om denne foretas i Norge, kanskje ikke om den foretas i et annet land. Den
kriminelle kan så bruke pengene via kort. Bruk av utenlandske kredittkort i Norge
kan også spores.
Selvfølgelig kan det ulovlige salget kamufleres som et lovlig salg slik at kort kan
benyttes. Men slike fiktive virksomheter kan oppdages gjennom datakontroller, for
eksempel om ”restauranten” med høy omsetning ikke har utgifter til råvarer eller
lønn. For kunden er det også en stor risiko om transaksjonen kan spores i ettertid.

8.5
MILJØREGNSKAP
Kontanter har et svært dårlig miljøregnskap. Kontanter i form av sedler og mynter
må fraktes fysisk, som oftest med bil. Når Norges Bank sentraliserer sine depoter
til få steder kan det bli snakk om lange avstander for å fylle på minibanker. Kontanter må hentes i butikker, flyttes til banker og herfra tilbake til Norges Banks
depoter. Tunge, pansrede biler kjører lange strekninger rundt i Norge hver eneste
dag og bidrar som annen trafikk til støy, støv og CO2-utslipp. All denne kjøringen
er selvfølgelig unødvendig. Penger kan flyttes med minimalt energiforbruk over

datalinjer. Det er samtidig en langt sikrere løsning enn å frakte kontanter med bil.
Det er heldigvis slik vi i dag frakter det aller meste av norske kroner.

9 – FRA KONTANTER TIL DIGITALE LØSNINGER

Vi har sett at kontanter brukes i en rekke kriminelle og ulovlige transaksjoner,
men også i lovlige. Argumentene for å beholde kontantene kan være at det tradisjonelt har vært brukt kontanter for visse typer transaksjoner og at elektroniske
tjenester kan bli dyre og upraktiske. Vi skal se nærmere på noen eksempler.

Norges Bank nevner at kontanter kan ha sin plass f.eks. ved kjøp av biler
der samtidighet er viktig i transaksjonen6. Nå er kanskje ikke dette det beste
eksempelet? Om en ikke stoler på selger er det ikke nok å få nøklene til bilen, da
det kan være heftelser på denne. Vi vil imidlertid hevde at det er mange måter å få
samtidighet på. Det enkleste er betaling via mobil, der kjøper overfører midlene
til selgers konto, transaksjoner går umiddelbart og selger får beskjed på SMS fra
sin bank om at midlene er kommet inn. For de fleste av oss er dessuten bilkjøp
en såpass sjelden affære at det å kjøpe en bankremisse vil være både en enkel
og rimelig løsning. Da slipper du også å gå ut på gaten med en konvolutt full av
kontanter noe som åpenbart har høy risiko. Bruk av en tredjepart, for eksempel en
bank, kan også være en god løsning ved store beløp. Hvem vil kjøpe en bolig
med kontanter?
En del marginale handelsvirksomheter bruker kontanter i dag. Dette kan
være torgmarkeder eller bonden som selger deg en sekk poteter. Igjen
kan mobilbetaling være en løsning i tillegg til tradisjonell fakturering. For
torgmarkeder vil rimelige betalingsautomater med trådløs nett-tilkopling være
aktuelle. Det gjør det vanskeligere å unndra moms og skatt, samtidig som
hvitvasking via slik handel ikke lengre blir mulig. For midlertidig virksomhet,
f.eks. salg av billetter til en skolerevy, kan utleie av betalingsterminaler benyttes
(noen banker låner allerede i dag ut terminaler gratis til slike formål). Alternativt
kan billetter kjøpes på forhånd på nett eller betales med mobil. Selve billetten kan
da vises på mobilen.
De fleste turister vil ha kort men det kan det tenkes at noen ikke har det. Da
kan løsningen være å veksle inn utenlandsk valuta til et midlertidig debetkort,
på de steder der en kan veksle i dag. For en turist vil det uansett ikke medføre
noe større problem å kjøpe norske elektroniske penger enn det i dag medfører å
kjøpe papirpenger. Tilsvarende kan sosialhjelp overføres til konto og benyttes via
kort. Nå har bankene krav om å opprette konto til alle nordmenn, og ved bruk av
debetkort er dette risikofritt om alle betalingsterminaler er på nett. Da vil kortet
kun virke når det er penger på konto.
Kontanter er blitt sett på som praktiske for småbeløp. Dette kan være om ungene
skal kjøpe en is i kiosken, eller når vi skal betale på trikk og buss. Men her er det
andre løsninger som kan være enda enklere, som betaling med mobil. Alternativt
kan en med bredbåndforbindelse oppnå raske transaksjoner med vanlige kort.
Norske buss-selskap er i ferd med å ta i bruk kortbasert betaling på flybusser og
langdistansebusser, og om få år regner mange selskap med at kort kan brukes på
alle deres busser. I dag, når butikkene stort sett har bredbåndforbindelse, ser vi at
en korttransaksjon går like raskt, ofte raskere enn kontantbetaling. Med kodefrie
transaksjoner (kapittel 7) vil den elektroniske transaksjonen kunne utføres på få
sekunder, langt raskere enn betaling med kontanter.

Der en kan få problemer med alternative løsninger er der ”betalingen” ikke er
påkrevet, for eksempel når en skal gi en slant til en tigger eller gatemusikant. Ikke
mange vil ta opp et kort i disse tilfellene, men overføring med mobil kan være
en løsning. Noen vil kanskje også se det som en fordel om tiggere forsvinner
i et digitalt samfunn. Selgerne av =Oslo og aviser kan ta det med ro. Allerede
6
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i dag kan en med mobil lese av strekkode-informasjon som kan brukes for å
gjennomføre betalingen. Da kan betalingen via mobil foregå like enkelt som
med kontanter. Denne strekkoden gjør seg selvsagt like godt på innsamlings- og
kollektbøsser. Det som er viktig å huske på for alle dem som har eksempler på
transaksjoner som er vanskelige å gjennomføre uten kontanter, er at ingen foreslår
å fjerne kontantene før gode alternativer er på plass. Dette vil ta tid, derfor må
arbeidet begynne nå.

10 – SKAL DET VÆRE GRATIS Å BRUKE KONTANTER?

I et innlegg i Aftenposten (14.01.11) mener en alderspensjonist at utviklingen mot
et kontantfritt samfunn er kommer for langt: ” Vi ser ofte at til og med småkjøp på
langt under 50 kroner betales med kort, og at kjøp for hundrevis av kroner gjennomføres uten at kjøper ønsker kvittering. Hvordan kan man da ha oversikt over
sin økonomi?”. Vedkommende deler nok oppfatning med mange, at det er råflott å
bruke kort til småbeløp og at kvitteringer er nødvendige for å holde oversikt over
økonomien. Siden kontanter alltid har vært her og kan brukes gebyrfritt går en ut
fra at det ikke er kostnader med dette. Men, som sagt over, er det høye direkte og
indirekte kostnader ved å håndtere kontanter. En korttransaksjon vil være langt
billigere enn å bruke kontanter – også ved små beløp.
Siden det ikke er gebyr på uttak (eller innskudd) må andre kunder dekke kostnad
ene ved kontanthåndtering i dag. Det skaper konkurransevridning der rene internettbanker har fordelene. For å styre utviklingen mot de beste og mest effektive
betalingsløsningene er det viktig at det legges gebyrer på betalingstjenestene
som reflekterer de virkelige kostnadene. Gebyrer vil gjøre det ulønnsomt å bruke
kontanter ved store kjøp. I dag ville et uttak av tusen kroner fra banken fort kostet
femti kroner om kunden skulle dekket kostnadene selv.

Alternativet ser vi i dag der mange banker isteden velger å fjerne kontant-tilbudet,
spesielt for sine distriktsfilialer. For samfunnet ville det nok vært en bedre løsning
med et myndighetssatt gebyr på bruk av kontanter. For det første kunne en da
utjevne forskjeller mellom sentrale strøk og distrikter (som ved porto). For det
andre vil et gebyr, som dekker de faktiske kostnadene ved kontanthåndteringen,
stimulere overgangen mot digitale tjenester for forbrukerne. I tillegg burde en
kunne legge en risikopremie på kontantbruk, siden de indirekte kostnadene ved
økt risiko for alle som må håndtere kontanter kan være høye.
Kvitteringer er i dag selvfølgelig ikke nødvendig for å holde orden på regnskapet.
Med online transaksjoner vil nettbanken være rimelig oppdatert til enhver tid.
Vi trenger altså ikke, som den gang vi hadde sjekkhefter, selv beregne saldo. Nå
kan vi overlate til banken å gjøre dette. Disse dataene kan også brukes til å sette
opp regnskap og budsjett. Noen banker, som DnB NOR, tilbyr allerede i dag
slike tjenester.

11 – ULEMPER

Vi kan ikke forvente å innføre nye systemer uten at disse vil være til ulempe
for noen. Det vi kan håpe på ved en overgang til et kontantfritt samfunn er at
ulempene i stor grad tas av kriminelle og av de som ønsker å arbeide svart eller
unngå skatter og avgifter på andre måter. Her skal vi imidlertid se på hvilke
ulemper fjerning av kontanter kan ha på den lovlige del av økonomien og på
gråsoner mellom den lovlige og ulovlige. Vi har identifisert følgende problemer:
1.
2.
3.
4.

Brukerproblemer
Mangel på ønsket anonymitet ved legitime, digitale transaksjoner
Betaling i gråsoner
Tap for Norge ved at norske sedler ikke eksporteres til utlandet.
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5. Bruk av kontanter som reserveløsning ved feil og katastrofer
6. Datasikkerhet for betalingsløsninger
Vi forutsetter at problemer med å betale småbeløp, ved marginal handelsvirksomhet og lignende kan håndteres med bedre tekniske løsninger, slik som beskrevet i
kapittel 9.
11.1 BRUKERPROBLEMER
Enkelte personer kan ha problemer med å bruke kort. Det kan være alt fra å plassere kortet riktig i terminalen til å huske PIN-kode og til å taste inn denne. Et
problem er at det brukes mange forskjellige løsninger i dagens betalingsterminaler, spesielt mht hvor kortet skal plasseres. En standardisering vil være nødvendig,
spesielt for å gjøre det enklere for de som er usikker med bruk av kort.
Nå er nok denne gruppen meget liten i dag og den blir mindre etter som tiden
går. Nye generasjoner av ”eldre” vil ha god kjennskap til digitale løsninger. Med
bedre betalingsløsninger (kapittel 7) vil vi kunne forvente at det vil bli enklere
med digitale løsninger enn å bruke kontanter. Vi må også forvente at ettersom
bankene legger ned filialer vil det bli vanskeligere for denne gruppen å få tilgang
til kontanter. Skal de bruke minibank kan de like godt benytte betalingsterminalen
i butikken. For mange eldre, som i dag bruker kontanter av tradisjonelle årsaker,
kan en overgang til kort også øke sikkerheten mot å bli overfalt.

11.2 ANONYMITET
Den kanskje mest alvorlige innvendingen mot et kontantfritt samfunn er at elektroniske transaksjoner, i motsetning til kontanter, er sporbare. I seg selv trenger
ikke det å bety at vi mister anonymiteten. Stoler vi på at bankene og kredittkortselskapene har sikre løsninger, og at myndighetene ikke vil ha interesse av å spore
opp våre transaksjoner, er kortbruk anonymt nok. Har vi ikke denne tilliten kan
kortbruk bli oppfattet som problematisk i de situasjoner der vi vil være anonyme.
Nå vil vi heller ikke være garantert at kontanter ikke kan spores. Vi har allerede
metallstriper i sedlene og det er ikke noe teknisk problem å legge inn RFID-brikker, strekkoder eller lignende slik at sedlene kan identifiseres.

Noen kan være redd for at myndighetene kan få innsyn i hva vi bruker pengene til.
Her står hensynet til personvern mot hensynet til effektiv utfoldelse av myndighet,
enten det er å ta terrorister, etterforske forbrytelser eller å ta skattesnytere. Selv
om de fleste stoler på at norske myndigheter i dag ikke vil misbruke slike data,
kan det være en trussel under andre tider og andre styresett. Vi så at amerikanske
myndigheter i panikken etter 11. september 2001 åpnet for muligheten til å
undersøke hvilke bøker folk lånte på biblioteket. Selv om muligheten krevde
en dommeravgjørelse og bare ble brukt i noen få tilfeller viser eksempelet hva
som kan skje. Kanskje kunne myndighetene gjøre det samme for bøker kjøpt i
bokhandelen om detaljer ved alle transaksjonene ble lagret i ubestemt tid?
Lover kan dessverre ikke beskytte oss mot fremtidige udemokratiske regimer.
Gode sletterutiner er mer effektive. Et slikt regime vil da ha begrensede muligheter til å foreta en retrospektiv overvåkning. Selv om vi lagrer data vil regimet bare
kunne gå tilbake i kort tid hvis data slettes etter at transaksjonen er gjort opp og
regnskap avsluttet. Derimot kan de innføre overvåkningssystemer av alle typer når
de måtte ønske. Under den andre verdenskrig kunne dette gjøres også uten moderne teknologi. Okkupasjonsmakten i Norge hadde god kontroll med sine ID-kort,
grenseboerbevis, transportsedler, osv. Krigspenger og rasjoneringskort ble utstedt
og gjorde gamle betalingsformer mer eller mindre verdiløse. I dag vil et udemokratisk regime selvfølgelig også kunne ta i bruk datateknologi i sin overvåkning.
Mens avveiningen mellom full anonymitet i betalingstransaksjoner og bedre
samfunnsmessig innsikt i disse må avgjøres politisk, vil vi forutsette at
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fremtidens systemer lages så sikre at vi kan hindre at lagrede data kommer i
hendene på uvedkommende. Det må også legges opp til gode rutiner for sletting,
akkumulering og anonymisering av data, innenfor betalingsformidling på lik linje
med andre områder, som for eksempel helse. Likevel, ingen digitale systemer kan
opprettholde den absolutte anonymiteten som kontantene gir i dag. Dvs. forutsatt
at vi er i betalingssituasjoner der vi er fysisk tilstede (ved netthandel kan vi ikke
bruke kontanter) og at vi ikke blir overvåket under selve transaksjonen. Problemet
er selvfølgelig at denne anonymiteten også understøtter ulovlig virksomhet av
mange slag.
Vi kan imidlertid oppnå noe av den anonymiteten som kontanter tilbyr også i en
digital økonomi. Det kan være ved å beholde kontanter til små transaksjoner eller
ved å tillate kontantkort. I prinsippet må vi foreta en avveining, behovet for full
anonymitet i betalingstransaksjoner kontra den oversikt som er nødvendig for å
redusere kriminalitet og kostnader ved kontanthåndtering. Dette er tilsvarende til
diskusjoner om hvilke data samfunnet kan kreve lagret i forbindelse med bruk
av telefon og Internett, eller til tidligere tiders diskusjoner om rett til å kjøre bil
uten å bruke sikkerhetsbelte, retten til å røyke overalt eller – fra USA – retten til å
bære våpen. Også her må vi foreta en avveining mellom individets rettigheter og
samfunnets muligheter til å beskytte sine innbyggere.

Med gode tekniske løsninger kan vi imidlertid få en bedre balansering mellom
hensynet til samfunnets og individets behov. Dette kan for eksempel være
kontanter på kort. Bruker kan flytte penger fra konto til kortet og bruke kortet som
om det var kontanter. Da får vi anonymitet på kjøpers side. Ingen ser hva hun har
kjøpt, men selger kan ikke skjule inntektene siden disse går til hans konto. Gjør vi
kontantkortet personlig vil vi ha en ytterligere begrensning, som vil kunne hindre
for eksempel betaling av svart arbeid med å gi fra seg kontantkort.
Ironisk nok, har netthandel og digitale betalingsløsninger også gitt oss en ny form
for anonymitet. Nå kan vi handle bøker, musikk, filmer m.m. på nett og være nærmest garantert å gjøre dette uten at naboer og andre får kjennskap til våre behov.
Det var ikke like lett den gang alle innkjøpene måtte foretas i byens butikker.

11.3 BRUK AV KONTANTER I GRÅSONER
Noen av de kriminelle handlingene vi kan utføre med kontanter kan være stilltiende akseptert av samfunnet. Det kan være å kjøpe mildere narkotiske stoffer. 
I praksis er det ingen skattemyndighet som slår ned på at du betaler en barnevakt
eller noen til å klippe plenen, selv om summen går ut over minstebeløpet for skattefri lønn. Det kan hevdes at samfunnet fungerer bedre med en viss slakk, og at en
bare slår ned på de mest åpenbare overtrampene. I et helt kontantfritt samfunn vil
denne stilltiende aksepten basert på manglende informasjon bli vanskeligere. Nå
vil myndighetene i prinsippet kunne ha full oversikt.
Det er flere løsninger. Den ene er politisk og må nok kalles den riktige løsningen.
Da overlater vi til politikerne å flytte grensene. Skal for eksempel kjøp og salg av
mildere narkotiske stoffer fortsatt være ulovlig, bruker en de digitale løsningene
til å gjøre dette vanskeligere, f.eks. ved å bruke de elektroniske sporene til å straffeforfølge de involverte. Vil en akseptere slike transaksjoner bør lovene endres.
Problemet er at vi tvinger politikerne til å ta stilling til saker de helst vil overse –
av politiske grunner.

Alternative løsninger er å ignorere de digitale dataene eller fortsatt akseptere
kontanter for småbeløp. Uansett vil effekten mot svart arbeid og kriminalitet ved
overgangen til digitale penger bli svekket. Dog vil de store fordelene kunne ivaretas. Kontanter på kort kan gi mulighet for anonymitet hos kjøper men ikke selger.

11.4 SEIGNIORAGE
Den ekstraordinære inntekten en har ved å være den som utsteder en valuta kalles
seigniorage. Sedler som tas ut av landet må ”kjøpes” med varer og tjenester til pålydende verdi. Enkelt kan vi se på dette som en formuesoverføring og et rentefritt
lån til Norges Bank. I tillegg, det er svært sannsynlig at deler av ”lånet” aldri vil
bli krevd tilbakebetalt. Dette er den delen av kontantene som aldri kommer tilbake
til Norges Bank. De kan være gjemt under madrassen, ligge i en lommebok eller i
en butikk-kasse. Seigniorage vil en imidlertid også kunne få om pengemengden er
digital. Forutsetningen er selvsagt at det er Norges Bank som utsteder de elektroniske pengene, og ikke for eksempel private aktører (kapittel 14).
For Norges del har for øvrig Norges Bank i et notat7 estimert at et eventuelt
bortfall av seigniorage vil bli mer enn kompensert av økte skatteinntekter,
blant annet som følge av at svart arbeid faller bort. Slår dette estimatet til vil vi
derfor kunne si at en overgang til elektroniske penger vil overføre verdier fra
lovbryterne til den ærlige delen av befolkningen. Uansett, som David Humphrey,
Aris Kaloudis og Grete Øwre (de to siste fra Norges Bank) sier er det a dubious
position for a government to be in når illegale aktiviteter bidrar med den største
delen av de norske seigniorage-inntektene.8 Dette er en situasjon som vi er nødt til
å komme i, all den tid lovlige borgere i stadig større grad velger bort kontantene.
11.5 KONTANTER SOM RESERVE VED KATASTROFER
Fra mange hold blir det hevdet at kontanter kan være greit å ha som en reserve
ved alvorlige feil og katastrofer. Ideen er at en da kan ta fram kontantene og bruke
disse. Det hevdes at disse problemene vil bli langt større i en digital økonomi,
siden vi ikke lengre har kontanter som ”backup”. Svaret er nei. Problemene
vil ikke bli større, fordi vi har kommet så langt i utviklingen allerede at vi ”er
der i dag”. Den kontantbeholdningen folk flest oppbevarer er altfor liten til at
den kan representere noen sikkerhet i krisetider. Det kan du sjekke selv, åpne
lommeboken, tell opp det du har i kontanter og vurder hvor lenge du kan klare
deg på dette – til dagligvarer, transport, regninger… Et alternativ om at vi alle
skal lagre større beløp hjemme i form av kontanter er ingen realistisk løsning.
De færreste vil ha mulighet til dette, i tillegg vil det representere et alvorlig
sikkerhetsproblem.

Selv om forbrukerne skulle hatt kontanter tilgjengelig ville det uansett ikke være
mulig å flytte kontanter fra butikk til bank og fra bank tilbake til kundene uten at
datasystemene fungerer. Dette problemet ville vi få allerede i dag om de digitale
betalingssystemene stopper. Nok en fordel med å fjerne kontantene, i alle fall de
store pengesedlene, er dermed at det nå blir åpenbart for alle at vi er helt avhengig
av at betalingssystemene opererer som de skal.
11.6 DATASIKKERHET MED ELEKTRONISKE BETALINGSTJENESTER
De elektroniske betalingstjenestene vil ikke fungere under strømbrudd. Tekniske
feil kan også sette betalingssystemene ut av drift. I tillegg kommer risiko for
innbrudd i datasystemene eller at konfidensiell informasjon også på andre måter
kommer uvedkommende i hende. Vi ser stadig eksempler på at dette forekommer,
både med betalingssystemer og andre datasystemer. Noen av eksemplene
indikerer også slurv og dårlige rutiner hos dem som drifter systemene. Som vi
har sett representerer kontanter ingen sikkerhetsløsning for et betalingssystem.
Et langt bedre alternativ vil være å bygge sikrere og mer robuste digitale
betalingsløsninger.
Dagens betalingssystemer kan operere i en lokal modus om de ikke får kontakt
med server. Terminalen vil da skrive ut en talong og transaksjonen bekreftes med
7 http://www.norges-bank.no/upload/import/publikasjoner/arbeidsnotater/pdf/arb-2000-14.pdf
8 The future of cash: falling legal use and implications for government policy, International Financial
Markets, Institutions and Money, 14 (2004) 221–233.
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en underskrift. Når nettet igjen kommer opp vil alle data bli overført til server.
Med batteridrift kan terminalen fungere også om strømmen er borte. En alternativ
sikkerhetsløsning kan være å bruke de gamle papirtalongene for kredittkort.
Problemet med alle disse løsningene er at en ikke kan kontrollere kort mot saldo
eller mot gyldighet av kort og transaksjon. Fordelen er at den vil kunne fungere
over lengre tid. Det blir som å utstede et gjeldsbrev, basert på betalingskort og
identifikasjon.

I praksis er et moderne samfunn avhengig av at teknologien fungerer. Uten
strøm stanser Norge. Selv om vi hadde kontanter vil det være vanskelig for
dagligvarebutikken å holde åpent uten strøm til lys, frysedisker og kasseapparater.
Kanskje åpner ikke engang døren seg uten at strømmen er der? Bensinstasjonen
kan ikke pumpe opp drivstoff. Telefon, både fasttelefon og mobilnettet, er også
avhengig av elektrisk kraft. Aggregater kan gi nødstrøm til sykehus og andre
viktige samfunnsområder, kanskje også for telefon og datanett, men i det store og
hele er vi helt avhengig av at strømstans ikke skjer, og om det skjer, at den blir
kortvarig.
Sannsynligheten for tekniske feil kan reduseres ved å ha flere parallelle anlegg.
For strømforsyning og telefonnett har vi sett at alternative overføringslinjer er
viktig. I dag er prisen på datautstyr falt så mye at det er praktisk og økonomisk å
duplisere anlegg. Da kan en ny maskin ta over straks en feiler, gjerne uten at de
som bruker systemene merker noe.

Som bankfilialer kan bli utsatt for innbrudd og ran er det mulig å bryte seg inn
i digitale systemer. Det gjelder spesielt i dag når mange systemer er på nett.
En hacker kan sitte et sted ute i verden og bryte seg inn i maskiner i Norge. I
praksis vil en forsøke å hindre dette med en rekke sikkerhetstiltak. Selv om en
ikke kan lage 100 prosent sikre systemer, har en i alle fall til nå klart å unngå
de store forbrytelsene i banksystemer. Det har imidlertid vært flere forsøk på å
utnytte koplingen mellom kunden og bankens datasystem. Legger skurkene inn
en prosess imellom disse to, en man in the middle, kan de fralure kunden viktige
passord, som kan brukes til en ulovlig innlogging. Denne sikkerhetsrisikoen kan
reduseres, for eksempel med å underrette kunden om spesielle hendelser via SMS.
Kredittkortselskapene bruker denne teknologien allerede. Det er mange som har
blitt positivt overrasket når de på ferie i utlandet får en telefon eller melding fra
kortselskapet sitt som høflig ønsker å forsikre seg om at det er eieren av kortet
som faktisk bruker det.
Dette vil bli enda enklere i fremtiden. Med mobilen på nett til enhver tid kan
SMS-transaksjonen erstattes med en ren dataoverføring. Er du i Kenya og
bruker kredittkortet for første gang vil du kunne forvente å måtte svare på et
sikkerhetsspørsmål. Likeledes om du bruker kortet for et høyt beløp i en butikk
der du sjelden handler. Om du tillater at banken kan lese av posisjonen til
mobilen, vil en transaksjon på et sted der mobilen din ikke er kunne bli oppfattet
som mistenkelig.

Selv i dag er vi helt avhengige av at en kan bygge gode sikkerhetsrutiner rundt
datasystemene. Dette gjelder enten det er systemer for sykehus, flyovervåkning,
styring av industriprosesser eller kraftoverføring. Betalingssystemer tilhører
denne rekken av samfunnskritiske områder. Her som ellers er vi avhengig av
sikre løsninger. En viktig oppgave for norske myndigheter må derfor være å sette
strenge vilkår til alle som drifter samfunnskritiske systemer. Krav om parallelle
anlegg, gode sikkerhetsløsninger, kryptografering (koding) av data, kontinuerlig
overvåkning av systemene.

Slike krav vil være viktige uavhengig av om vi går mot et kontantfritt samfunn
eller ikke. Skal vi få til dette må vi også bedre utdanning innen datasikkerhet. Det
er selvfølgelig langt vanskeligere å beskytte et datasystem enn å utvikle et. Det
blir som forskjellen mellom å bestige en fjelltopp og å beskytte toppen mot angrep
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fra en fiende. I det første tilfelle trenger vi bare å finne en vei, i det andre tilfelle
må vi vurdere alle veier som en motstander vil bruke. En ekspert på datasikkerhet
må derfor ha en oversikt over faget på et langt høyere nivå enn andre. Det å
utdanne slike folk vil være en sentral oppgave for å få sikrere datasystemer enn
det vi har i dag.

12 – LOVGIVING

En innvending mot det kontantfrie samfunnet er at det ikke ville være i tråd med
norsk lov. Det er selvsagt sant per i dag siden kontanter er det eneste tvungne
betalingsmiddel. En innføring av det kontantfrie samfunnet vil kreve flere lovendringer. Vi mener at en utredning av dette vil være nødvendig, uansett hvordan
utviklingen går. Lovarbeidet bør settes i gang så snart som mulig. Skal vi fjerne
kontantene krever dette legitimitet og disse demokratiske prosessene vil ta tid. En
annen grunn til å komme i gang nå er at sentralbankloven bestemmer at en seddel
eller mynt er gyldig betalingsmiddel i ti år etter at den er trukket ut av sirkulasjon.
Dette bør berolige alle de som er redde for at reformen skal gå ”for fort”.

Det finnes allerede i dag unntak fra regelen om kontanter som tvungent
betalingsmiddel. Fra det opplagte, at ingen er nødt til å akseptere store beløp betalt
med skillemynt, til det mer dyptpløyende faktum at ingen i dag kan regne med
å få forståelse for et krav om å motta lønn i kontanter. En bankkonto er i dag en
demokratisk rett og det er en selvfølge at alle kan åpne en slik.
Vi ser for oss at unntak fra lovbestemmelsen om kontanter som eneste tvungne
betalingsmiddel kan og bør gjennomføres svært raskt. Busser, drosjer, kiosker,
kveldsåpne butikker etc. bør snarest få lov til å velge kun å ta i mot elektroniske
penger. Dette kan gjøres uten å fjerne kontantene per se, og vil gi mange
erfaringer vi kan bruke i planleggingen av overgangen til det helt kontantfrie
samfunnet. Vi tror dessuten at de positive resultatene som vil komme i form av
mindre kriminalitet, lavere svinn, mer effektiv drift (kasseoppgjør og vekslinger
blir historie), vil anspore både brukere og finansnæring til videreutvikling av flere
kontantfrie områder i økonomien.

13 – HVOR LANGT MÅ VI GÅ?

Mange av fordelene med et kontantfritt samfunn vil vi kunne få lenge før det siste
kronestykket er borte. Allerede når tusenlappen fjernes vil det bli mer tungvindt å
håndtere store beløp i kontanter. Fjerner vi også fem-hundre og to-hundre kroner
sedlene vil det bli svært upraktisk å stå på byggeplassen og betale snekkeren de
50.000 han skal ha svart for jobben. Da må vi telle opp 500 hundrelapper. Ikke
bare er vi kriminelle når vi må håndtere så tykke pengebunker – vi føler oss som
det også! Med hundre kroner som høyeste valør vil mesteparten av svart arbeid
forsvinne, i hvert fall alt som gjelder store beløp. Kriminelle vil få problemer på
dette stadiet. For oss andre vil det bety lite.
Det er et faktum at en kontantbetaling koster det norske samfunn vesentlig mer
enn elektronisk betaling. Allikevel er den i dag ofte det rimeligste alternativet
for den som velger betalingsmåte, nemlig betaleren. Vi foreslår et gebyr
på kontantbruk som gjenspeiler de faktiske kostnadene. Dette vil stimulere
overgangen til en digital økonomi. Slik det er i dag blir kostnadene ved
kontantbruk pålagt andre kunder, lånekunder, de som betaler med kort og de som
bruker internettbank. Målet med et slikt gebyr skal ikke være økte inntekter, men
å endre adferd og sørge for at regningen kommer til den som har spist av buffeen.
Samtidig kan grensen for når det skal gis melding til Norges Bank om store
kontanttransaksjoner reduseres. Da kan vi også komme i den situasjon at mange
butikker, spesielt der transaksjonsbeløpene har en viss størrelse, vil vegre seg mot
å ta betaling i kontanter.
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Selvfølgelig vil alle fordelene med en digital økonomi først komme når de siste
myntene og sedlene er borte. Dette siste steget kan vente til vi har på plass nye
og enklere betalingsløsninger. Finansnæringen har et stort ansvar for å utvikle og
distribuere effektive, trygge alternativer til kontanter. Myndighetene kan stimulere
til dette ved å gi forskningsmidler til å utvikle og teste ut nye løsninger og ved å gi
politiske signaler som for eksempel å fjerne tusenlappen.

14 – ANDRE AKTØRER – EN TRUSSEL?

I tidligere tider kunne også store firma og kommersielle banker utstede sine
pengesedler eller kredittbrev. I dag er det nasjonalbankene eller overnasjonale
organisasjoner (som EU) som utsteder kontanter. Nå ser vi en vridning tilbake til
pengeøkonomiens begynnelse ved at kommersielle organisasjoner som Facebook,
eBay og andre er i ferd med å utvikle sine credits. Penger som kan brukes til
å kjøpe digitale tjenester. Systemet har til nå vært under uttesting, og disse
”pengene” kan bare benyttes internt. Med et samarbeid med Paypal har Facebook
imidlertid koplet sine credits til omverdenen og da ser vi framveksten av en ny
”valuta”. Denne vil ha en begrenset bruk i starten, men hva om den får et større
omfang? Skal Facebook Credits oppgis som formue? Vil vi få renter? Kan slike
penger bli en konkurrent til nasjonale valutaer?
I dag er dette ingen reell trussel for nasjonalbankene, men dette kan være de
første spede forsøk på å skape en overnasjonal, digital valuta. I motsetning til
å oppbevare penger i dollar eller euro kan det være store fordeler med digitale
penger, spesielt ved at transaksjonene kan utføres med minimale kostnader.
Spørsmålet er selvfølgelig hvilken tillit vi kan ha til organisasjonen som
oppbevarer våre penger. Men det kan tenkes at bedrifter og andre, som Facebook,
kan tilby tilstrekkelig sikkerhet.
Bakgrunnen for at det vokser frem elektroniske løsninger til tradisjonell valuta er
blant annet at kostnadene har falt i tråd med den teknologiske utviklingen. Uten å
være nødt til å finansiere en kostbar og tungvint infrastruktur basert på kontanter,
kan selskapene finansiere enkle løsninger som dekker deler av folks behov når de
skal overføre eller oppbevare verdier. Det medfører at flere aktører kaster seg på
bølgen i håp om å ta sin del av markedet.

I dag ser vi en internasjonal trend der utviklingen av betalingsløsninger skjer
utenfor bank. For norsk banknæring er dette en utfordring. Næringen må henge
med i utviklingsløpet, hvis ikke risikerer vi at bankene – inklusive Norges Bank
– kan tape markedet for betalingsformidling. Foreløpig er ikke dette en reel
problemstilling i Norge, men internasjonale elektroniske løsninger er utbredt også
her i landet. Allerede nå ser vi store internasjonale aktører, som PayPal og iTunes,
med betalingsløsninger som ikke er utviklet i bank. Teleselskapene er også på
banen og en løsning som virker i ett land vil enkelt kunne flyttes til et annet.

For forbrukeren er utfordringen den sikkerheten som er knyttet til løsningene.
Store selskaper har alltid, der de har kunnet, forsøkt å ”låse” forbruker inne i sin
infrastruktur. Gruveselskaper langt fra folk har utbetalt lønn med egne penger som
kun kan brukes i selskapets butikker. Disneys fornøyelsesparker har sine ”Disneydollars” og i Norge har vel de fleste voksne mennesker en eller annen gang hatt
et Universal-presentkort i hendene. Forbruker må kunne stole på at leverandøren
ikke misbruker sensitiv informasjon og at ”pengene” er beskyttet mot at aktøren
går konkurs. Forbruker må også kunne stole på at betalingen skjer til rett mottaker
og innenfor et bestemt tidsrom og at utsteder ikke fristes til å produsere mer
penger enn det er dekning for i økonomien. Dette vil skape inflasjon og spise opp
verdiene til folk. Et lands mynt er en uhyre sentral del av dets infrastruktur og til
syvende og sist er det staten som må garantere for at pengeinstituttet virker. En
forutsetning for dette er å ha sikre og effektive betalingsløsninger.

15 – HVOR ER NORGES BANK?

Vi er på vei mot en digital økonomi. Vi har sett at 95 % av husholdningenes
innkjøp skjer med digitale penger, at distriktene er i ferd med å bli kontantfrie
og at andre aktører allerede er på vei inn i norsk økonomi med sine ”penger”,
enten de er representert som credits i Facebook, på konto i Starbucks eller som
bonuspoeng i et flyselskap eller en dagligvarekjede. I dag har vi kontantfrie
internettbanker, men ser også at tradisjonelle banker trekker seg ut av
kontantformidlingen.

Norges Bank har ikke hatt en offentlig kjent strategi på dette området. Den
fremstår på mange måter som musikkbransjen som forsøkte å takle overgangen til
nedlastbar musikk med å lukke øynene. Canada har fjernet den største seddelen
for å gjøre økonomisk kriminalitet vanskeligere. Singapore og Belgia har begynt
å lansere E-penger. Den amerikanske hæren har sin Eagle Dollar som gjør at
soldater i utlandet lever kontantfritt.
Imidlertid er Norges Banks siste rapport om betalingssystemer9 et lyspunkt.
Allerede i lederen legger sentralbanksjef Øystein Olsen vekt på mer effektiv
betalingsformidling:

Effektiviteten i handsaming av betaling og rekneskap i verksemder og
forvaltning kan òg aukast gjennom betre utnytting av elektronisk utveksling av
informasjon. Kravet frå staten om bruk av eFaktura i statleg verksemd innan
1. juli 2012 og for all offentleg verksemd innan 1. juli 2013 er nyttig for å få
løyst ut eit slikt potensiale.

Bankane bør syte for betre dekking av kostnadane dei har på kontanttenester ved å
auke prisane og syte for meir effektiv drift.
Finansforbundet utfordret i januar 2011 norske myndigheter til å trekke tilbake
tusenkroneseddelen (vedlegg A). Det er et tiltak som kan gjennomføres raskt og
uten negative konsekvenser for det norske folk. Økokrim har også kommet med
en uttalelse (vedlegg B):

Vi må nøye oss med den klare oppfatningen at et slikt tiltak generelt vil kunne
virke forebyggende og dempende i forhold til de kriminalitetsområder hvor
kontanter er en nødvendig faktor samtidig som transporten og overføringen av
pengene rent praktisk blir vanskeliggjort når den største seddelen tas bort.

Norges Bank holder i sitt brev til Finansdepartementet datert 08.03.11 døren åpen
for å fjerne tusenkroneseddelen (vedlegg C). Det å tilby betalingsmidler som
oppfattes som relevante og som dekker folks behov, er en oppgave av nasjonal
betydning og den bør også i fremtiden løses av Norges Bank. Vi ser derfor fram til
at Norges Bank utvikler en strategi for digital betalingsformidling.

16 – HVORDAN SKAL VI NÅ MÅLET:

Vi diskuterer tre strategier. Null-strategien er å gjøre ingenting, pluss-strategien
å gjøre noe, og til slutt ”månelandingsprosjektet” – et kontantfritt Norge innen
10 år.
16.1 NULL-STRATEGIEN: LA UTVIKLINGEN GÅ SIN GANG
Som vi har sett reduserer inflasjonen verdien av de store pengesedlene.
Tusenlappen kom i 1877. Da representerte den en formue. Den gang var
minste valør 1 øre, nå er det 50 øre og snart en krone. Skulle vi holde tritt med
inflasjonen burde vi da ha en 100.000 kroner seddel. Selv med passivitet fra
Norges Bank og politikerne vil vi altså fjerne verdien av kontantbeholdningen
gradvis.
9

20 – Et kontantfritt Norge innen 10 år

Årsrapport om betalingssystem 2010, mai 2011.

Et kontantfritt Norge innen 10 år

– 21

Dette understøttes av at stadig flere ser fordelen med å bruke kort. Med
gode betalingsløsninger og bredbånd går en korttransaksjon like fort som
kontantbetaling. Gebyrfrie kort gjør det også lett å bruke kort til alt. Noen kort
gir også fordeler i form av bonus og cashback. Når mange går over til kort, blir
det etter hvert vanskelig å kun akseptere kontanter. Publikum har ikke penger i
lommeboken. Dette tvinger fram elektroniske løsninger.

Salg over Internett øker. Her er alt kontantfritt. Isteden brukes kort, fakturering
og postoppkrav. Det virker ikke som om publikum har problemer med dette. Ved
å la utviklingen gå sin gang vil andelen transaksjoner som foretas med kontanter
fortsette å synke. I dag er den på under fem prosent, og fallende. Nullstrategien
fører oss også til et kontantfritt samfunn, men uten at våre demokratiske
institusjoner øver den nødvendige eller ønskede innflytelse over prosessene.
16.2 PLUSS-STRATEGIEN: AKSELERERE UTVIKLINGEN
Myndighetene kan erklære at vi er på vei mot det kontantfrie samfunnet, og
legge til rette for at dette skal gå så enkelt og raskt som mulig. For å stimulere
overgangen til digitale løsninger kan myndighetene innføre gebyr ved bruk av
kontanter som ivaretar de faktiske kostnadene ved kontanthåndteringen. I dag er
det f.eks. gebyrfritt å betale store beløp i butikk, sette inn kontanter på bankkonto
eller ta ut kontanter. Norges Bank har signalisert et ønske om gebyrer på kontant
formidlingen ut fra et effektiviseringsprinsipp. Gebyret bør også gjenspeile den
risikoen som følger av å håndtere og oppbevare kontanter.
I tillegg kan en fjerne de store pengesedlene, først og fremst tusenlappen.
Dette vil kunne gjøres uten store problemer, selv for de som i dag bruker
kontanter. Allerede med dette tiltaket vil det bli mer komplisert å arbeide svart
og å oppbevare store pengebeløp i kontanter. Med erfaringer fra fjerning av
tusenlappen bør vi vurdere neste steg, å fjerne femhundrelappen.

Det er i dag rimelig at lovgivingen endres slik at kort blir et alternativ til kontanter
som et betalingsmiddel som en selger må akseptere, dvs. slik at selger kan
akseptere kontanter eller kort, eller selvsagt begge deler. Gjennom å innskjerpe
varslingsplikten mot Norges Bank ved store kontanttransaksjoner kan en gjøre det
vanskeligere å bruke kontanter i illegitime transaksjoner der store beløp inngår.
16.3 MÅNELANDINGSPROSJEKTET: ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR
”First, I believe that Myndighetene erklærer at det kontantfrie samfunn er et mål for Norge innen ti
this nation should år. Kennedys månelandingsprosjekt innebar en betydelig kostnad og en betydelig
risiko. Et kontantfritt Norge innen ti år kan gjennomføres med beskjedne
commit itself to
achieving the goal, kostnader og liten risiko. Selv om vi skulle bruke store midler på forskning og
utvikling, er det også betydelige beløp å spare på å unngå å håndtere kontanter i
before this decade
form av mynter og sedler. En reduksjon av svart arbeid vil gi økte skatteinntekter,
is out, of landing a
mens en rekke av dagens kriminelle handlinger vil forsvinne. Prosjektet vil høste
man on the Moon de største gevinstene på lang sikt men det er sannsynlig at det vil gi inntekter også
and returning him på kort sikt.

safely to the Earth.”
President John F. Kennedy,
1961

Alle nye prosjekter innebærer en viss risiko. Man får ikke industrielle effekter
av et månelandingsprosjekt ved å vente til det går charterturer dit. Fordelen
med et kontantfritt Norge innen ti år som et stort utviklingsprosjekt for det
Norske samfunnet er imidlertid at det kan gjennomføres gradvis. Tiltak kan
iverksettes etter hvert, effekter kan måles etter hvert. Prosjektet vil kunne kreve ny
teknologi og nye løsninger, men det er ikke teknologisk komplisert. Det vil kreve
forsknings- og utviklingsmidler, men vil sannsynligvis være samfunnsøkonomisk
lønnsomt fra dag en.
Forskjellen mellom månelandingsprosjektet og pluss-strategien er den politiske
besluttsomheten og signalet om at dette er en utvikling vi ønsker. Alternativet
forutsetter dessuten en langt mer aktiv holdning til utvikling av bedre
betalingsløsninger. Til slutt kan en summere opp erfaringene og bestemme seg om
en vil ta det siste steget, å fjerne også myntene og de små valørene av pengesedler.
Før en er kommet så langt vil en ha realisert de fleste fordelene (kapittel 13).

17 – AVSLUTNING

I denne rapporten har vi forsøkt å få fram alle argumenter for og imot en overgang
til en ren, digital pengeøkonomi. Når dette er sagt skal det ikke unnslås at
forfatterne mener at det norske samfunnet har mye å tjene på en slik utvikling.
Derfor forventer vi kritikk, diskusjon og debatt. Det er en forutsetning for at vi i
Norge skal kunne ta kontroll med utviklingen.
Dette er absolutt ikke siste ord i diskusjonen. Neste steg kan være en offentlig
utredning, og som vi har sagt i rapporten, er det flere sider av dette som må
utredes nærmere, ikke minst behovet for ny lovgiving på området.
Vi tar gjerne i mot kommentarer. Helst over e-post:
Kai A. Olsen: kai.olsen@himolde.no

Kjetil Staalesen: kjetil.staalesen@finansforbundet.no

18 – EN TAKK TIL

Vi retter en takk til Jan-Håkon Elverland som har bidradd med stoff om
kontantformidling i Nord-Norge. Bjørn Guvåg, Høgskolen i Molde, har gitt
verdifull tilbakemelding på en tidligere utgave av rapporten.

Norge er i en særstilling i dag for å gå foran mot et kontantfritt samfunn, men vi
må forvente at andre land kommer etter. Fordelen ved digitalisering av penger
er så store at mange andre land vil vurdere det samme. Om vi går foran blir
det norske forskningsinstitusjoner og norsk industri som utvikler fremtidens
betalingsløsninger. Ikke bare vil vi få enklere og rimelige betalingstjenester, vi
vil også kunne utvikle produkter som senere kan selges til andre land. Dette kan
være i form av enkle og rimelige betalingstjenester basert på kort, mobil og nye
teknologier med sikre prosedyrer rundt disse betalingstjenestene. Eksport av
finansielle tjenester kan bli en svært lønnsom forretning for Norge.
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VEDLEGG B – Brev fra Økokrim til Kredittilsynet (09.03.09)
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VEDLEGG B – Brev fra Økokrim til Kredittilsynet (09.03.09)
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VEDLEGG C – Brev fra Norges Bank til Finansdep. (08.03.11)
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