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Endringene i banksektoren vil komme forbrukere til gode, skriver Trygve Skibeli.

Ny hverdag for 
norske banker
Et nytt EU-direktiv gjør at ban-
kene må åpne opp for gjennom-
føring av betalingstransaksjo-
ner og deling av sine kundedata. 
Både finansteknologiselskaper 
som Klarna og IT-giganter som 
Apple og Facebook vil inn i dette 
markedet der bankene har vært 
enerådende. 

EU har de seneste årene arbeidet 
for å løse opp i sterke knytninger 
mellom kunder og leverandører 
som forhindrer fri konkurranse. 
Dette har blant annet skjedd i 
energimarkedene hvor man ikke 
lenger er bundet til å kjøpe strøm 
fra dem som eier strømnettet eller 
produserer strømmen. Det samme 
har også skjedd i telefonimarkedet 
der man ikke er bundet til å kjøpe 
mobildekning fra mobilselskapet 
som bygger ut mobilnettet, og der 
nummerportabilitet gjør det en-
kelt å bytte leverandør. 

Nå skjer noe tilsvarende i fi-

nansnæringen. Et nytt EU-di-
rektiv, Revised Payment Services 
Directive (PSD2), gjør at banker 
vil bli pålagt å åpne opp for nye ak-
tører – både ved å dele kundedata 
og gjennomføring av betalings-
transaksjoner. 

Endringene i banksektoren vil 
komme forbrukere til gode i form 
av flere og bedre tjenester. Sel-
skaper som leverer betalingstje-
nester, slik som Vipps og Klarna, 
vil få et vell av nye produkter det 
kommende året. Denne utvik-
lingen har allerede funnet sted i 
flere andre land. I Kina «lever» for 
eksempel ungdommen inne i det 
sosiale nettverket WeChat hele 
dagen. Via mobilapplikasjonen 
deler de inntrykk med venner og 
avtaler restaurantbesøk, de bestil-
ler bord og retter på restauranten, 
og de betaler for maten gjennom 
samme kanal.  

Vi som forbrukere vil også dra 
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nytte av at nye aktører, og selv-
følgelig også dagens banker, kan 
tilby nye tjenester som følge av at 
vi gir vårt samtykke til deling av 
data om oss. Vi kan få et helhetlig 
bilde av vårt økonomiske liv ved 
at aktører henter data ut fra alle 
våre bankforbindelser. På sikt 
vil kanskje også forsikringssel-
skaper og offentlige aktører som 
Nav, Skatteetaten, Lånekassen og 
Brønnøysundregistrene bli del av 
disse tjenestene. 

Sammenstilte data om vår per-
sonlige økonomi kan også brukes 
til å tilby produkter som er skred-
dersydd for oss, for eksempel til-

bud om å bytte til den beste strøm-
avtalen for ditt forbruksmønster. 
Det samme datagrunnlaget kan 
overføres til mange andre arenaer, 
for eksempel til å kartlegge hva 
som inngår i arveoppgjøret etter 
en persons død.      

Siloene rives ned og det åpnes for 
mer konkurranse i bransjer som 
bank, energi og mobiltelefoni. 
Dette vil føre til bransjeglidning 
mellom sektorer som tradisjonelt 
har vært adskilte. Vi ser tenden-
sen allerede. Man kan for eksem-
pel kjøpe mobilabonnement fra 
strømleverandøren Fjordkraft. 

Hva er det som hindrer en stor-
bank i å lansere salg av strøm? 

PSD2 er innført i EU, men an-
tagelig ser vi slutten av 2018 før 
regelverket er tatt inn i det nor-
ske lovverket. Bankene er allike-
vel godt i gang med å åpne opp sine 
systemer for regelendringene, og 
mange finansteknologiselskaper 
har derfor begynt å utnytte de nye 
mulighetene. Det blir spennende å 
følge utviklingen og som forbruker 
gleder jeg meg til bedre og billigere 
banktjenester.       
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