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Utskottets arbetsprogram 2020-2022
Utskottet mot kris och sårbarheter i betalningssystemet ska verka för informationsutbyte
mellan aktörerna på den svenska betalningsmarknaden i syfte att öka förståelsen för
sårbarheter på den svenska betalningsmarknaden samt främja ett fungerande nationellt
betalningsväsende vid kris. Utskottets arbete omfattar omvärldsbevakning och att hålla
plenum uppdaterade om olika initiativ för att förebygga sårbarheter och stärka
funktionaliteten på den svenska betalningsmarknaden, snarare än att driva egna
aktiviteter. Nedan presenteras utskottets fokusområden för 2020-2022.

Fokusområden
Bevaka och dela initiativ för stärkt funktionalitet på svenska
betalningsmarknaden
Det finns en rad samverkansforum som på olika sätt arbetar med att förebygga risker
och sårbarheter samt att stärka funktionaliteten på den svenska betalningsmarknaden.
Några forum verkar främst genom informationsdelning mellan deltagande aktörer,
medan andra forum bedriver mer långtgående gemensamma aktiviteter t.ex. analyser.
Deltagandet i forumen bygger vanligen på frivillighet och på privat-offentlig samverkan,
men det finns också ett förordningsstyrt myndighetsforum som verkar inom nämnt
område i form av Samverkansområde Ekonomisk Säkerhet (SOES).
Vid utskottets möten genomförs tour-de-table för att samla information om initiativ som
bedrivs för att förebygga sårbarheter och/eller stärka funktionaliteten på den svenska
betalningsmarknaden.
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Skapa en medvetenhet om konsekvenserna av ett längre avbrott i el och
datakommunikation
I år fokuserar utskottet på konsekvenserna av ett längre avbrott i el och
datakommunikation.
Mycket arbete pågår inom olika forum som t.ex. FSPOS, FIDI-finans och SOES som syftar
till att stärka krisberedskap och minska sårbarheterna i det svenska betalningssystemet.
Nämnda forum samlar en bred representation av aktörer. Det finns dock aktörer som
enbart ingår i Betalningsrådet, nämligen konsumentorganisationer och Svensk Handel
(För närvarande finns dessa aktörer dock inte representerade i utskottet).
Utskottet mot kris och sårbarheter i betalningssystemet har identifierat ett behov av en
gemensam diskussion kring konsekvenserna av ett längre avbrott i el och
datakommunikation. Alla led i en betalning, från betalaren till betalningsmottagaren,
bygger idag på att det finns tillgång till el och datakommunikation. Även om bankerna
och andra centrala aktörer i finansiella sektorn har elkraft (tack vare reservkraft),
kommer ett längre elavbrott förhindra datakommunikation för många bankkunder, dvs
betalare och betalningsmottagare. Det är idag oklart vilket ansvar bankerna och centrala
aktörer har för att upprätthålla den grundläggande infrastrukturen för betalningar.
Som ett första steg föreslås utskottet diskutera konsekvenserna av ett längre elavbrott
utifrån ett antal frågeställningar. Om utskottet identifierar områden som behöver
analyseras vidare identifieras relevanta forum att överlämna frågan till.
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