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FORORD.

Formålet med dette prosjektet har vært å skaffe en oversikt over 
de rettslige spørsmål som reiser seg ved innføring av nye for- 
brukerrettede betalingssystemer, basert på bruk av plastkort med 
maskinlesbar informasjon. Det viste seg å være mange. Videre 
viste det seg at det var nødvendig å gå inn på en del generelle 
rettsspørsmål knyttet til betalingsformidlingen, for å få de 
nødvendige utgangspunkter for en konkret vurdering av de nye 
tjenester.

Prosjektet har vært gjennomført innenfor en trang tidsramme, 
en person i 1/2 stilling i et år (med visse overskridelser). A 
gi seg i kast med en så omfattende oppgave innen slike rammer er 
på grensen av galskap. Heldigvis oppdaget vi ikke hvor omfat
tende dette kom til å bli før det var for sent.

Når det likevel har vært mulig å ro det hele i land på et 
vis, skyldes det ikke minst den hjelp jeg har fått og den 
velvilje jeg har blitt møtt med blant folk som arbeider innenfor 
feltet. En rekke personer har tatt seg tid til å svare på mine 
spørsmål og gi kommentarer. Jeg har også tilgang til upubli- 
serte manuskripter, interne notater og ikke offentliggjorte 
planer. Det er ikke mulig å nevne alle her, men noen må med. 
Det gjelder for det første den referansegruppen som har vært 
opprettet for prosjektet, som har bestått av professor Knut S. 
Selmer, førsteamanuensis Jon Bing og forskningsstipendiat Dag 
Frøystad. Forskningsstipendiat Mette Borchgrevink har hjulpet 
meg med kapittelet om arbeidsrett.

Av personer utenfor nærmiljøet vil jeg særlig nevne teknisk 
direktør Harald Omdal i Den Norske Bankforening, avdelings
direktør Knut Endre i Forretningsbankenes Felleskontor, den 
tidligere tittelløse free-lance jurist i bankmiljø, nå 
administrerende direktør i A/S Informasjonssystemer, Tor Olsen, 
og administrerende direktør Knut R. Bjerke i Visa Norge.

Bibliotekar Marianne Rød har bidratt med verdifull hjelp ved 
å skaffe til veie litteratur.

Den norske Creditbank har støttet prosjektet økonomisk.
Uten et aktivt og stimulerende juss og EDB miljø i Niels



Juels gt. 16, hvor Institutt for Rettsinformatikk, Lovdata og 
Datatilsynet holder til, hadde det ikke vært lett å klare seg 
med så mye vann over hodet.

Endelig må jeg nevne min kone Siv, som har bidratt med
verdifulle råd og kommentarer, og som igjen har utvist stor 
tålmodighet når arbeidet har vært i ferd med å ta overhånd.

All den gode støtte til tross, manglende tid har nok kommet 
til å prege arbeidet. Det har aldri blitt tid til noen system
atisk litteratursøking. Jeg har stort sett holdt meg til det 
som har stått i min egen og andre nærliggende bokhyller, samt 
noe av det andre har henvist til. Stofftilfanget har allikevel 
vært mer enn stort nok, og en del har nok blitt pløyd i et tempo 
på, og kanskje til tider over, grensen for hva som er for
svarlig. Det har heller ikke vært mulig med noen selvstendig
gjennomgang av rettspraksis. Jeg har måttet begrense meg til
det andre har funnet før meg, og noen jeg tilfeldig har kommet 
over.

Oslo 15. februar 1983 
Olav Torvund
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Kapittel I.

INNLEDNING.

Y

&
\ X

/ " y /

Elektronisk betalingsformidling, gjerne forkortet EFT eller EFTS 
etter den engelsk-amerikanske betegnelsen "Electronic Funds 
Transfer (Systems)", er i dag den viktigste form for elektronisk 
meldingsformidling. I 1979 utgjorde bank og finansiering 49 t 
av brukerne av dateltjenesten (data i telenettet) I tillegg
til trafikken over telenettet, kommer den informasjonsformidling 
som skjer ved utveksling av magnetbånd eller -plater. Dette 
gjelder blant annet utveksling av betalingsdata mellom 
bankdatasentraler.

Også internasjonalt går en stadig større del av betalings
transaksjonene via telenett. Viktigst i denne sammenheng er det 
internasjonale bankdatanettet SWIFT, som står for Society og 
Worldwide I.nterbank Financial Telekommunications. Dette er en 
internasjonal sammenslutning, som i dag har tilslutning fra mer 
enn 700 institusjoner. SWIFT behandler daglig over 250.000 
transaksjoner2). I tillegg finnes noen andre nett, eksempelvis 
har Visa et eget, lukket internasjonalt telekommunikasjonsnett.

Den vanlige kvinne og mann har hittil ikke fatt noen direkte 
føling med slike systemer. Det har i første rekke vært trans
aksjoner mellom banker og eventuelt andre betalings- eller 
finansieringsinstitusjoner som har vært formidlet på denne 
måten. Overføring av lønn til lønnskonto, og eventuelle faste 
oppdrag i banken har imidlertid i lang tid vært utført uten bruk 
av tradisjonelle dokumenter.

I dag står vi ved begynnelsen til en utvikling hvor elek
troniske betalingssystemer bygges ut slik at forbrukerne får 
direkte adgang til dem. I flere år har man i Norge kunnet kjøpe 
bensin fra automater hvor kjøpet ble registrert, og kunden 
fakturert etter kjøpet. Nøkkelen til dette systemet er et 
plastkort med en magnetstripe som inneholder informasjon om 
kunden i maskinlesbar form. I dag finnes det også systemer hvor 
kjøperens bankkonto belastes og selgers konto godskrives direkte
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i det kjøpet foretas. Slike systemer kan benyttes i forbindelse 
med automater, eller til å foreta betalingstransaksjoner i en 
betjent kasse.

Minibanker finnes det i dag noen hundre av i Norge, og det 
installeres nye i et stort omfang. I dag kan de bare brukes til 
uttak av kontanter, men det er bare et spørsmål om tid før en 
rekke alminnelige banktransaksjoner kan foretas fra slike auto
mater .

Veien er heller ikke lang til at man kan sitte hjemme og 
betale sine regninger via telefon, bestille og betale varer via 
fjernsyn og telefon o.s.v.

Denne utviklingen vil føre til endringer på mange områder. 
Jeg skal her nevne noen hovedpunkter i debatten om slike 
systemer.

De ansatte innenfor berørte institusjoner vil bli sterkt 
berørt. Utviklingen kan medføre at arbeidsplasser forsvinner, 
at skillene mellom forskjellige typer virksomhet flyttes eller 

^  forsvinner, og at innholdet i arbeidet vil forsvinne.
\ ̂  (" Små næringsdrivende kan få sin stilling forverret fordi de

■< ikke ser seg i stand til å foreta de investeringer som er nød- 
^vendige for å delta i de nye systemene.

jj. , Systemene forutsetter at forbrukerne er utstyrt med et kort
/r fra en betalln6 sinstitusjon. Dette blir utstedt etter en vur-

r dering av vedkommende forbruker, og ikke alle vil få slike kort.
Dette kan føre til ett klasseskille mellom forbrukere som har 
kort, og de som ikke har. Probleme for de som ikke har kort 
forventes å øke etterhvert som flere virksomheter baseres på 
slike.

Folk med stor tro på teknologiens muligheter og sans for de
store vyer har spådd det "pengeløse samfunn" i begynnelsen av
1990 år e n e ^ , mens andre karakteriserer disse som romantikere^, 
og hevder at en slik utvikling vil støte på en rekke hindringer 
som hittil har vært oversett.

Når det i dag er mindre tro på det pengeløse samfunn,
skyldes det at man har oppdaget at selv om teknologien finnes,
er det en rekke rettslige, økonomiske, strukturelle og tradi
sjonelle faktorer som hindrer en slik utvikling'’
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Antagligvis er det også et feil utgangspunkt nar man 
vurderer om elektronisk betalingsformidling vil erstatte 
kontanter. Kontantene vil ventelig leve i lang tid, men EFT kan 
erstatte noe av alt det papiret som i dag flyter i betalings
formidlingen, så som sjekker og giroblanketter .

Det kan være en rekke personer som ikke ønsker å benytte 
denne typen betalingssystemer, men foretrekker kontanter. Som 
illustrasjon kan nevnes at i kontokortenes hjemland, USA, er det 
fortsatt 40 % av befolkningen som utfører alle sine betalinger 
med kontanter75. I England får fortsatt over 50 % av alle
ansatte sin lønn utbetalt i kontanter, og 95 % av alle
betalinger utføres med kontanter' i)

^  ̂ ^v^fullt ut. Den pengemengde som til enhver tid er underveis i 
gystemet, den såkalte float, blir redusert når transaksjonstiden

Heller ikke bankene er interessert i at teknologien utnyttes

W

yv s y s t e m e  u , u c u  o a i v a i i / c  ^  * * ----  w

kuttes ned. Dermed reduseres bankenes muligheter til å utnytte 
. floaten, og inntektene på betalingsformidling synker. Dette har
allerede i dag ført til at transaksjonene ikke gjennomføres sa

9)raskt som teknologien tillater

r  baserte systemer. Et vesentlig mål for banker er å redusere 
ysjekkbruken. I Danmark regner man med at hver sjekktransaksjon 
'koster banken 5 - 1 0  kr., mens en betaling med det planlagte r (^Dankortet er beregnet til 1,67 kr105.

Kontanter er helt dominerende ved små transaksjoner, og vil 
ventelig fortsette å være det selv om kostnadene i systemene 
reduseres. Til illustrasjon kan nevnes at i USA ble i 1976 87 % 
av antallet transaksjoner utført med kontanter, mens dette bare 
utgjorde 3 % av transaksjonsmengden målt i dollar. Kontanter
ble benyttet ve 1 00 $ av transaksjoner under en dollar og 90 %
av transaksjoner mellom 1 og 1 0 dollar .

En redusert bruk av kontanter ventes å føre til en reduksjon 
av en del tradisjonell vinningskriminalitet, men til gjengjeld 
frykter man en økning i nye former for kriminalitet.

Brukerne av automatiserte system vil føre til at brukerne
etterlater seg "elektroniske spor" om bevegelses- og forbruks
mønster, som Storebror og mange lillebrødre kan være ineresserte
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4 J

i, men som den enkelte, av mer eller mindre aktverdige grunner, 
ønsker å holde skjult.

En stadig større del av kommunikasjonen vil gå via et. data
system i stedet for ved direkte kontakt mellom mennesker.

En stadig økning i bruk av nye betalingsmidler, kan føre til 
dringer i det økonomiske system.

I denne rapporten skal jeg se på noen av de rettslige 
spørsmål som knytter seg til innføring av denne type betalings
systemer. De økonomiske og sosiale konsekvenser vil ikke bli 
drøftet nærmere, først og fremst fordi jeg mangler de faglige 
forutsetninger og den tid som er nødvendig.

I den videre fremstilling vil jeg først se nærmere på hva 
slags systemer som er aktuelle, og hvordan disse fungerer 
(kapittel II), hva slags off entligrettslig regulering som 
knytter seg til etablering av systemene, herunder hvem som kan 
etablere dem (kapittel III), og hva slags regulering som gjelder 
i forhold til de ansatte i berørte institusjoner (kapittel IV). 
I kapittel V skal jeg se på hva slags privatsrettslig regulering 
som gjelder i forholdet mellom de om benytter seg av sys.temet, 
og i forholdet mellom systemet og dets brukere, og i kapittel VI 
tar jeg opp problemer med bevis og bevisbyrde ved dokumentløse 
transaksjoner. I kapittel VII vil jeg se på hvordan dagens 
straffebesemmelser vil kunne anvendes ved misbruk av systemet, 
og i kapittel VIII vil jeg gå inn på noen personvern spørsmål.

Noter:
1 ) : NOU 1980 : 10B s. 150.
2): Romberg, "The Future of Wire Transfer" i "The future of 

U.S. Payments System". SWIFT synes å ha en sterk 
ekspansjon. Bequai oppgir i sin bok fra 1980 på s. 5, at 
det er tilsluttet 500 banker og at det daglig behandles 
100.000 transaksjoner. Tallene i teksten er hentet fra en 
rapport som utkom i 1981. I en rapport fra en svensk 
konferanse om "Datorteknik, Brottslighet og ADB-sSkerhet", 
arrangert av det BrottsfØrebyggande rådet i desember 1 9 8 2 , 
oppgis det på s. 14, i en artikkel av Artur Solarz om 
"Datorteknikken ooh brottsligheten - kriminologiska 
synspunkter", at det nå er over 800 banker som er tilsluttet 
SWIFT. I en artikkel av Christer Linden om "Elektronisk
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sigill fflr skydd av elektroniska pengar" i samme rapport, 
s. 44, oppgis det at oa 50 % av Sveriges eksportinntekter og 
importutgifter formidles gjennom SWIFT. (Jeg fikk denne
rapporten rett før dette gikk i trykken, og har derfor ikke 
innarbeidet dette i teksten.)

3): Bequai, "The Cashless Society", s. I og Engebretsen & 
Jensen, s. 54-55 og 72.

4): William F. Ford i "Welcomming Remarks" i "Conference 
porceeding. The Future of the U.S. Payments system", 
Federal Reserve Bank of Atlanta, June 21 - 23, 1981.

5): Corrigan, "The Payment Mechanism" i "The Future of ...",
s. 7 - 8 , og Jervell & Olsen, s. 53 og 160.

6 ): Se f. eks. Long, "Payment System Technology" i "The Future
of s. 83.

7): Bequai, s. 2.
8 ): Adcock Jr. "The Future of Cash" i "The Future of ...", 

s. 17.
9): Se nærmere om "float" i NOU 1979:16, s. 155 - 157.
10): Hermann 4 Jørgensen, s. 6 - 7. Kostnadene ved bruk av

sjekk i Norge ble pr. 1. januar 1975 beregnet til gjennom
snittlig 2,17 kr, NOU 1979:16, s. 107. På sidene 100 - 139 
i denne innstillingen drøftes kostnadene i betalingsfor
midlingen, se særlig s. 1 3 0 - 1 3 2 om tendenser i kostnadene 
basert på økt bruk av elektronisk databehandling og tele- 
kommunikasjonsutsyr. Se også Gambs: "The cost of operating
the payment system", i "The Future of ...".

11): Adcock Jr., I.e., s. 15.



Kapittel XI.

AUTOMATISERTE BETALINGSSYSTEMER.

1. Funksjonene i et betalingssystem.

-6-

1 ^2 _Innledning.

Et betalingssystem skal gjøre det mulig å overføre verdier i 
form av betalingsmidler fra A til B. Betalingsmidler kan være 
sedler og mynt, fordringer (også kontanter kan regnes for for
dringer), innskudd på konto og ubenyttede beløp av innvilgede 
kreditter. Alle betalingsmidler må kunne konverteres til sedler 
og mynt.

For å kunne overføre betalingsmidler er det nødvendig å be
tjene seg av betalingsinstrumenter. Dette kan være sedler og 
mynt, omsetningsgjeldsbrev, andre gjeldsbrev, sjekker, 
kontokort, giro, o.s.v.

Regner vi kontanter for fordringer, ser vi at alle 
betalingsintrumenter er informasjonsbærere som representerer 
informasjon om en underliggende fordring. Det er her informa
sjonen som representerer verdien, mens betalingsinstrumentet er 
et middel for informasjonsformidling. At det er informasjonen 
som representerer verdien, kommer klarest fram der det ikke 
benyttes noe tradisjonelt betalingsinstrument, f. eks. ved 
overføring av muntlige fordringer^.

Den enkleste og tradisjonelle måten for betalingsoverføring
er overlevering av kontanter. Vi kan også ta med kreditt i

2 )denne sammenheng . A kjøper en vare eller tjeneste fra B og 
får henstand med betalingen. Beløpet vil da bli betalt på et 
senere tidspunkt. Ved denne siste type transaksjoner det nød
vendig å ha et system hvor kjøpet registreres, slik at B har noe 
å gå ut i fra når han skal skrive ut regning til A.

Dersom det ikke er hensiktsmessig å overbringe betalingen 
personlig, kan debitor benytte seg av et eller annet system for 
å overbringe betalingen - et betalingsformidlingssystem. Det
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enkleste er her et rent transportoppdrag. A leverer en konvo
lutt til C som så bringer denne til B. Dette kan skje ved
privat transport eller gjennom postverket ved verdibrev. 
Verdibrev er postverkets eldste betalingsformidlingssystem, men 
det er redusert i omfang etter at andre former for betalings
formidling er innført. I dag brukes det mest ved pengetransport 
til og fra betalingssteder, i første rekke til postkontorene, 
men også i noen grad til banker^ \

Betalingsformidling kan gjennomføres som et transportoppdrag 
også der det benyttes et annet betalingsinstrument enn kon
tanter, f. eks. sjekk, men transaksjonen er da ikke sluttført 
med endt transportoppdrag.

Tredjemann kan også trekkes mer direkte inn i betalings
formidlingen ved at denne på debitors anmodning betaler beløpet 
direkte til kreditor. Dette kan skje enten ved at tredjemann 
betaler til kreditor og deretter krever inn beløpet hos debitor, 
eller debitor kan først betale til tredjemann som deretter 
betaler til kreditor. Disse betalingene behøver ikke stå i noen 
direkte sammenheng. Debitor kan ha en fast avtale med tredje
mann at denne skal betale til kreditor etterhvert som dennes 
krav forfaller, og med jevne mellomrom kreve inn et samlet beløp 
hos debitor, eller debitor kan innbetale til tredjemann på for
hånd og anmode denne å betale ut av dette tilgodehavende etter
hvert som kravene forfaller.

En anmodning fra debitor om at et beløp skal betales kan
enten sendes direkte fra denne til tredjemann som så betaler til 
kreditor, eller den kan sendes til kreditor som så presenterer 
den for tredjemann og får det aktuelle beløpet utbetalt. 
Betalingsformidling er da ikke lenger transport av fysiske
gjenstander, men formidling av informasjon.

I praksis skjer det ofte ingen utbetaling. Beløpet over
føres fra en konto til en annen, og det hele blir en ren bok-
føringsoperasjon. I 1976 var 71,1 % av alle betalingsfor-
midlingstransaksjonene i bank overføring fra konto til konto. 
Tilsvarende i postverket var 48,4 %. Jeg vil anta at denne
andelen er økende. I alt behandlet bankene 140 mill. og post
verket 243,3 mill. betalingstransaksjoner det å r e t ^ .



Disse eksemplene gir grunnfunksjonene i et betalingssystem, 
og kan tjene som et utgangspunkt for en drøftelse av dette.

Betalingsformidling må baseres på en avtale mellom debitor 
og tredjemann, til forskjell fra inkasso som baseres på en 
avtale mellom kreditor og tredjemann.

Det er ingen lover som direkte regulerer betalingssystemer 
som sådan. Enkelte av de tredisjonelle betalingssystemene, så 
som sjekker og veksler, er lovregulert, men reguleringen er her 
knyttet til det spesielle dokument som blir benyttet. De kan 
derfor ikke andvendes direkte utenfor sitt spesielle område. En 
del områder som griper inn i betalingssystemer eller som er en 
forutsetning for opprettelse av slike er lovregulert, slik at vi 
på denne måten kan få en indirekte regulering.

1 ^ 2 Kortbaserte_betalingss^stemer_:
Med utgangspunkt i det innledende eksemplet kan vi se på 

hvordan et betalingssystem basert på bruk av "plastkort" er 
bygget opp og på hva slags funksjoner slike kort kan ha.

Leverandørkreditt gir det enkleste utgangspunktet. Ved 
denne type kredittomsetning er det nødvendig med en vurdering av 
kjøpers kredittverdighet. Det er lite hensiktsmessig å foreta 
en slik vurdering ved hver enkelt transaksjon. Store leveran
dører kan heller ikke basere seg på at betjeningen kjenner den 
enkelte kredittkunde. Det er derfor hensiktsmessig å foreta en 
forhåndsvurdering av kundens kredittverdighet og utsytre denne 
med et kort som viser at han kan handle pa kreditt. Denne type 
kundelegitimasjon er det som har dannet utgangspunktet for 
utviklingen av dagens kortbaserte betalingssystemer , og 
benyttes i dag blant annet av større varehus og oljeselskaper. 
Norol sitt automatiske betalingssystem må regnes til denne 
kategori.

Denne form for kreditt er i dag ikke lovregulert, men vil 
bli omfattet av den foreslåtte kredittkjøpslov^.

Kontantuttak kan skje med tilsvarende type kort. En rekke 
kort gir innehaveren anledning til å ta ut kontanter hos kort
utsteder. Dette gjelder for flere av de internasjonale kort-



selskaper og for minibankkort. Også her er det bare to parter 
involvert, slik som ved leverandørkreditt. Transaksjonene blir 
derfor oversiktlige. Flere av de kort som gir anledning til 
kontantuttak kan også benyttes ved mer kompliserte betalings
transaksjoner, noe vi skal komme tilbake til senere. Er detp*& v. 
flere samarbeidende parter på den ene siden, f. eks. ved at et 
kort gir anledning til a heve kontanter i flere selvstendige, brøy'" 
men samarbeidende banker, kan disse identifiseres slik at vi 
fortsatt kan behandle dette som et topartforhold. u.Ki • -i

Kontantuttak kan enten skje ved at kortholder hever penger 
han har innestående på konto hos kortutsteder, eller ved at han 
gis et kortsiktig lån av denne. VISA og minibankkort gir
anledning til å heve penger som kortholder har innestående på 
konto, mens kontanuttak fra f. eks. Euroeard eller Diners Club 
skjer i form av et kortsiktig lån.

Kontantuttak er ikke direkte lovregulert. Likevel vil denne 
virksomheten i de fleste tilfeller fanges opp av lovgivning.
Skjer uttaket i form av kreditt vil det i de fleste tilfeller 
komme inn under lov om finansieringsvirksomhet. Har kortholder 
et tilgodehavende i form av innskudd hos kortutsteder vil dette 
på tilsvarende måte kunne fanges opp av banklovgivningen. 
Spørsmålet om hva slags virksomhet som reguleres av disse lover 
vil bli behandlet senere.

2 -_3_ Trekant forhold _i_betalingsformid lingen.

Hittil har vi sett på systemer som går ut på foreta betaling 
direkte mellom kreditor og debitor. Det neste blir å se på et 
system for å formidle betalingen mellom disse. Det er nær 
sammenheng mellom disse to typer av systemer. Den som er inn
vilget en kreditt fra sin leverandør er avhengig av et system 
for betalingsformidling når han på et senere tidspunkt skal 
betale til kreditor. På tilsvarende måte er det nødvendig med 
et betalingsformidlingssystem når han selv eller andre skal 
sette penger inn på den konto han siden skal kunne heve penger 
fra.
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I den videre fremstilling ser vi bort i fra de tilfellene 
hvor betaling skjer ved kontanter direkte mellom debitor og 
kreditor. Videre ser vi bort i fra de tilfellene hvor en 
transportør skal frakte kontanter fra debitor til kreditor.

I alle betalingsformidlingssystem kommer det inn en tredje
mann som betaler ut til kreditor og mottar betaling fra debitor.
I hvilken rekkefølge dette skjer kan variere med de forskjellige 
systemer.

I noen tilfeller kommer tredjemann inn bare som långiver. 
Han låner da penger til debitor som så selv sørger for at disse 
blir sendt kreditor. Denne form for trepartforhold holdes 
utenfor i den videre fremstilling.

Et betalingformidlingssystem basert på bruk av kort er 
bygget opp med avtaler mellom tre parter:

Kortholder inngår en avtale med en betalingsformidlings- 
institusjon, kortutsteder, og mottar et kort som viser at han 
har inngått en slik avtale. Denne avtalen gir rett til å foreta 
innkjøp mot å fremlegge kortet og kvittere for mottagelsen på et 
fastlagt formular. Kortutsteder vil så i første omgang foreta 
oppgjør med leverandøren av den aktuelle vare eller tjeneste. 
Deretter kreves beløpet inn hos kortholder eller belastes dennes 
konto.

Kortutsteder inngår også avtaler med en rekke brukersteder 
hvor kortholder kan nytte kortet som betalingsmiddel. Hoved
innholdet i en slik avtale er at kortutsteder skal betale for 
kortholders kjøp når disse er foretatt i samsvar med den inn
gåtte avtale.

Innenfor rammen av disse avtaler inngås så avtalen for den 
enkelte transakjson mellom kortholder og brukersted.

Hovedinnholdet i systemet er at kortutsteder administrerer 
betalingen ved at de foretar oppgjør med brukerstedene og sørger 
for innbetaling fra kortholder. Det nærmere innhold i de 
avtaler som inngås, herunder de forskjellige oppgjørsformene, 
vil bli behandlet i et senere avsnitt.
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2. Terminologi.

2.1 Generelt om ikke-tvungne betalingsmidler.

I* Tvungent betalingsmidler er et betalingsmiddel som kreditor
ikke kan avvise, uten å komme i kreditor mora. Tvungne be
talingsmidler i Norge er gangbare norske sedler og mynter7 \

Betalingsoverføring med ikke-tvungne betalingsmidler kan

i

inndeles i tre hovedgrupper etter deres karakteristikk

1. Betaleren overfører en anvisning på et tilgodehavende som 
betalingsmottageren kan heve i den betalingsformidlende 
institusjon, såkalte debetoverføringssystemer. Sjekk er et 
eksempel på et slikt system.

Betaleren overfører et tilgodehavende - såkalt kredit- 
overføring. Eksempler på dette er post- og bankgiro.

3. Betaleren skaffer tilveie et tilgodehavende og overfører 
dette, f. eks. ved en bankremisse eller postanvisning.

I enkelte tilfeller utsteder private institusjoner spesielle 
merker til erstatning for vanlige betalingsmidler. Vanlige navn 
her er poletter, jetonger, bonger o.l., og de andvendes særlig 
innen automatindustrien. For brukeren fortoner disse seg som 
betalingsmidler - han er ikke interessert i merkene i seg selv, 
men kun i de motytelsene han kan få for merkene. Rettslig må 
imidlertid slike merker karakteriseres som varer og ikke 
betalingsmidler, da de normalt ikke kanlrekonverteres til 
kontanter og har meget begrenset anvendelse. Det samme gjelder 

'•andre ihendehaverpapirer som gir rett til varer eller tjenester 
for et nærmere angitt beløp, f. eks. tilgodebevis, vouchers, 
bingokort, billetter o.l.^ Denne gruppen er imidlertid av en 
viss interesse i denne sammenhengen. Maskinlesbare kort kan 
brukes som legitimasjon1 0 -1 for at man er berettiget til et eller 
annet fordi man har betalt en avgift, f. eks. ved betaling av 
plass i et parkeringshus, månedskort på offentlig kommunikasjon
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etc. Det drives i dag forsøk med bruk av slike kort i telefon 
automater i flere europeiske land, blant annet Sverige.
bruk av kontokort som belaster konto eller ett betalings-/ 
kredittkort har vært vurdert, men foreløpig med negativt ' ‘ 1

resultat1 ̂ . ./i
Som en fellesbetegnelse på ikke-tvungne betalingsmidler hart* 

Olivecrona12  ̂ tatt til ordet for uttrykket bokpenger■ Dette har 
fått en viss gjenklang i juridisk terminologi.

Kontopenger er et annet uttrykk som er mye brukt, men det er 
snevrere enn bokpenger, fordi ikke alle betalingsmidler av denne 
type er knyttet til noen konto. Dette vil blant annet gjelde 
for gruppe 3 i den inndelingen som er nevnt ovenfor.

Noen innarbeidet fellesbetegnelse på de kort som benyttes i 
betalingssystemer finnes ikke. De blir som regel bare nevnt som 
"plastkort" når det ikke refereres til en bestemt type kort.
Dette uttrykket finner jeg imidlertid for upresist. I den
videre fremstillingen vil jeg benytte kontokort som en samle
betegnelse. Et kort som skal nyttes i et betalingssystem må
nødvendigvis være knyttet til en konto hos kortutsteder, slik at 
den innvending som reises mot bruk av kontopenger som en gene
rell betegnelse for ikke-tvungne betalingsmidler ikke rammer
denne terminologien. Kontokort dekker da det som i forskrifter

13)om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort § 1 , det
som i foredraget til nevnte forskrifter omtales som trans- 
aksjonskort og minibankkort. Med kontokort menes da kort som 
nyttes ved kjøp av varer og tjenester når kjøpet ikke betales 
kontant med penger eller sjekk, og til uttak av kontanter.

2.2 Legitimasjons- og ID-kort^
Ethvert kontokort er et legitimasjonskort som viser at 

inn haveren kan foreta visse disposisjoner i henhold til en 
avtale med kortutsteder. Vi kan her trekke et skille mellom 
legitimasjon3 - kort og identitetskort (ID-kort):

ID-kortet benyttes for å vise at en person er den han gir 
seg ut for å være, og inneholder bare identitetsopplysninger. 
Som indetitetsopplysninger regnes navn, fødselsnummer, bilde og
signatur lit)
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Legitimasjonskort viser at den person kortet utpeker er 
berettiget til et eller annet bestemt. I min språkbruk trenger 
ikke et legitimasjonskort å inneholde identitetsopplysninger. 
Dette avviker fra terminologi i andre fremstillinger155, men 
passer bedre i denne fremstillingen. Etter mitt syn harmonerer 
den også bedre med et alminnelig rettslig légitimasjonsbegrep.

Et kort kan være et rent ID-kort, f. eks. slik som Post
verkets ID-kort eller det kan være en kombinasjon av ID- og 
legitimasjonskort. Eksempler på dette er førerkort, pass, en 
rekke adgangstegn til bedrifter osv. I den videre frem
stillingen holdes de rene ID-kort utenfor. Av kontokort er det 
bare bankkortet som har en ID-funksjon ved siden av å være et 
legitimasjonskort.

2^3 Interne_og eksterne kortsystemer.

Kontokortene kan deles inn i to hovedgurpper: Interne og
eksterne kort.

Interne kortsystemer er slike hvor kortet bare kan benyttes 
ved transaksjoner direkte mellom kortholder og kortutsteder. 
Dette omfatter minibankkort og kort utstedt av et firma til 
firmaets egne kunder, såkalte firmakort1® 5.

Eksterne kortsystemer er de hvor en frittstående finans
ieringsinstitusjon kommer inn i bildet i tillegg til kortholder 
og brukersted, slik at vi får et trekantforhold. De inter
nasjonale kortsystemene kommer inn under denne betegnelsen ved 
siden av en rekke kredittkort, f. eks. Bokreditts "Kjøpekort".

Grensen mellom interne og eksterne kort kan være vanskelig å 
trekke. De rene firmakort er ikke problematiske i denne sammen
heng, men minibankkortet kan få utvidet bruksområde, interne 
kortsystemer kan inngå samarbeid o.s.v. I tillegg kommer at en 
rekke eksterne systemer også vil kunne brukes internt mellom 
kortholder og kortutsteder, f. eks. ved uttak av kontanter på de 
internasjonale kortene. Ved valg av betegnelse for det enkelte 
kort vil dets hovedfunksjon være utgangspunktet. Betegnelse kan 
også variere med sammenhengen.

I tillegg finnes en del kortordninger hvor kortet bare kan 
benyttes hos kortutsteder, men hvor kortordningen administreres



av et frittstående kortselskap. Slike kortordninger betegnes i 
Sverige som legokonto . Etter forskriftenes § 4 kan legokort- 
ordninger ikke etableres i Norge, og ordninger som var etablert 
før ikrafttredelsen av forskriftene må være avviklet innen to år 
fra denne, det vil si innen 1 8 . september 1983.

2 «^.iSSdelinf^etter.oppgjørsform^ .

Kontokortene kan også deles inn etter oppgjørsformen mellom 
kortholder og kortutsteder:

Kredittkort. Her har kortholder en innvilget kreditt hos 
kortutsteder. Kortholder kan da foreta innkjøp innenfor en 
nærmere avtalt kredittgrense. Beløpet kan deretter betales 
avdragsvis etter nærmere avtale. En rekke kredittkortsystemer 
tillater dessuten kortholder å betale ned hele saldoen samlet 
ved første avregning, slik at kortet dermed fungerer som et 
betalingskort.

Betalingskort. Her har kortholder ikke innvilget noen 
kreditt. Brukerstedene sender her nota til kortselskapene 
etterhvert som transaksjonene foretas. Kortholder mottar 
avregning fra kortselskapet og må betale fakturabeløpet innen en 
kort frist. Til denne gruppen hører internasjonale kort
systemer som American Express, Diners Club og Eurocard. Norol- 
kortet hører også til denne gruppen. Det er normalt ingen 
beløpsgrense knyttet til bruk av betalingskort. Betalingskort 
brukes ofte også som en fellesbetegnelse for det som i denne 
fremstillingen er kalt betalingskort og debetkort.

Debetkort. Denne korttype kan brukes til å disponere midler 
som kortholder har stående på konto hos kortutsteder. Kortholder 
har ikke noen innvilget kreditt, og beløpet som kan benyttes er 
begrenset ti.1 det han har innestående på konto. Visa og mini
bankkort hører til denne gruppen. v"'

2^5_Inndeling etter korttjenester.
En tredje mulighet er å dele inn etter de tjenester som 

kortet gir adgang til. Vi kan da skille mellom:
Kontantkort betegner her et kort som kan benyttes til 

kontantuttak innenfor et manuelt system. Av de internasjonale



kortene har Visa, Dines Club og Eurocard en slik funksjon, mens

f Minibankkort kan benyttes til å utføre banktjenester, her
under uttak av kontanter, fra en selvbetjent bankterminal.

Kjøpekort kan brukes ved kjøp av varer og tjenester innenfor 
et manuelt system. De internasjonale betalingskortene og 
nasjonale kredittkort, både interne og eksterne, kan nyttes på 
denne måten. Kjøpekort er også navn på bokredittselskapenes 
kredittkort.

Salgsstedskort benyttes ved kjøp av varer og tjenester ved 
salgsstedsterminaler. Av norske kort er det i dag sparebankenes 
minibankkort, bankkort og NOROL-kort som har denne funksjonen.

Det brukes også betegnelser som tar utgangspunkt i hvilket 
marked kortet er beregnet brukt innenfor. Mest utbredt av denne 
type betegnelser er Reisekort eller Travel & Entertainment (T&E) 
kort, men det finnes også en rekke kort for bilutleie o.s.v. De 
internasjonale kortene som i hovedsak er beregnet til bruk på 
reiser faller inn under denne kategori, enten det er betalings
kort eller debetkort.

Et kort kan ha en eller flere av de nevnte funksjoner.

Automatiske_og_manuelle systemer^
Endelig kan vi skille mellom kort for bruk i automatiske og 

manuelle systemer:
Automatisk system er et system hvor kortet leses og trans

aksjonen registreres automatisk.
Manuelt system er et system hvor kortet leses og/eller 

transaksjonen registreres manuelt.
Transaksjonskort brukes som betegnelse på kort som benyttes 

i et automatisk system med direkte belastning av kortholders
konto .

2 1 7 _Kortteknikk1

Kortteknikk er et korts tekniske egenskaper og funksjoner.
Det er vanlig å skille mellom aktive og passive kort, alt etter
som om de er med eller uten logikk.

American Express ikke kan nyttes
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Passive kort. Dette omfatter kort med opphøyde karakterer 
hvor registreringen skjer ved avtrykksmaskin. Dette benyttes 
innenfor manuelle kortsystemer. Også kort med kagnetstripe er 
passive kort. Magnetstripen er bare et felt hvor informasjon 
skrives inn, som så kan leses av en maskin. Magnetstripe- 
teknikken gir visse muligheter for oppdatering av den informa
sjon som er skrevet inn i kortet.

Aktive kort inneholder en mikroprosessor. Kortene betegnes 
gjerne som intelligente kort, smart-kort, ohip-kort, mikropro- 
sessor-kort o.s.v. Disse kortene kan "lades" med informasjon, 
slik at man ved en transaksjon overfører informasjon direkte fra 
kortet og til mottager, i stedet for å initiere overføring fra 
en base til en annen. En annen mulighet er at de uførte trans
aksjoner registreres i kortet, og at kortet siden avleses i en 
betalingsinstitusjon, omtrent slik som el-verket leser av strøm
forbruket i dag.

Aktive kort er foreløpig på eksperimentstadiet, og ventes 
ikke å være et konkuransedyktig alternativ før mot slutten av 
80-årene. I den videre fremstilling vil bare passive kort med 
magnetstripe bli behandlet.

3. Automatisering.

3.1 Innledning.
Den utviklingen vi skal se på her, utbygging av minibanker 

og salgsstedsterminaler, kan ikke ses isolert fra mer generell 
automatisering innen betalingsformidlingen. Bankene har eta
blert egne datanett med kasseterminaler som kommuniserer med en 
base. Det er også etablert et internasjonalt banknett, SWIFT. 
Ved siden av dette har Visa et eget internasjonalt kom
munikasjonsnett. En slik infrastruktur er det så som gjør det 
mulig å bygge ut selvbetjente, automatiserte kasseterminaler og 
salgsstedsterminaler. Dokumentløse betalingstransaksjoner fra 
konto til konto, der alle konteringsdata bare finnes i maskin
lesbar form, benyttes i dag ved en rekke betalingstransaksjoner,



bl. a. ved overføring av lønn til lønnskonto. Bankens Betalings 
Sentral (BBS) hadde i 1981 en omsetning på 38 1 milliarder kr., 
hvorav 31 milliarder var bilagsløs giro . Automatiseringen 
fører til en endring når det gjelder hvordan en transaksjon 
initieres, og utviklingen i retning selvbetjente terminaler 
fører til en endring når det gjelder hvem som initierer trans
aksjonen, men selve den transaksjonen som gjennomføres tilsvarer 
helt tradisjonelle overføringer.

Automatisering kan innføres for å oppnå en rasjonaliserings
gevinst, for å kunne gi kundene flere tilbud og dermed bedre
institusjonens konkurransesituasjon, og den kan innføres for å 
oppnå bedre sikkerhet i systemet. I forbindelse med planene for 
innføring av et betalingskortsystem ved husholdningssenteret 
"Obs!" på Løren, sies det helt klart at hoveddrivkraften bak 
innføringen av systemet vil være mulighetene for rasjo
naliseringsgevinster i bankvesenet og varehandelen, og ikke hva
systemet måtte innebære av fordeler for den enkelte for-

1 9) bruker .

„/v Når det gjelder konkurranse kan man skille mellom intern 
konkurranse mellom betalingsinstitusjoner av samme type og kon
kurranse mellom forskjellige typer betalingsinstitusjoner. Det 
viktigste skillet av den siste type er skillet mellom bankene og 
andre betalingsinstitusjoner. Sett fra bankenes side er den 
viktigste fordelen med å innføre nye, automatiserte systemer å
hindre at denne delen av betalingsformidlingen overtas av andre

2 0 )enn banker .
Den interne konkurransen mellom betalingsinstitusjoner av 

samme type kan føre til, og har ført til, at de forskjellige 
intstitusjoner innenfor gruppen bygger opp sitt eget system, for 
å få en fordel i denne konkuransen. Bruk av datateknikk som et 
hjelpemiddel i den konkuransen har skapt problemer når det 
gjelder standardisering og samarbeid i betalingsformidlingen.

Konkurransen mellom de forskjellige grupper av betalings
institusjoner kan imidlertid føre til ønske om standardisering 
innenfor hver av disse grupper. Om en bank innfører sitt eget 
system kan dette gjøre at den stiller bedre i konkurranse med



andre banker, men samtidig kan det føre til at bankene som
gruppe stiller svakere i forhold til andre grupper.

I Norge ble terminalnettene bygget opp av enkelte banker
eller bankgrupper, noe som førte til flere nett som ikke kunne
kommunisere direkte215. Da det i bankkretser ble klart at man
var i ferd med å bygge opp en rekke ulike terminalnett, ble BOLS
(Bankenes On-Line Samarbeid) etablert, men dette kom i gang for
sent (1974), slik at BOLS ikke har hatt noen innvirkning på

22  )utformingen av terminalnettene .
Innenfor BOLS arbeides det fortsatt med utbygging av on-line 

samarbeid, ved siden av arbeid innenfor Bankenes On-Line Trans
aksjons Utvekslings System - BALTUS. Det foreligger også 
enkelte internasjonale direktekoblede nett, og det er planer for 
og drives forsøk med videre utbygging av slike internasjonale 
nett.

I Sverige er Televerket aktivt, og har tatt initiativ ti 
nødvendig samarbeid og standardisering på området EFT. For å f å ^  o y  
klarlagt hvilke krav EFT og kontokort stiller til telekommunika
sjonene, er det dannet et eget selskap med medlemmer fra 16 r 
organisasjoner og bedrifter med tilknytning til kontokort og r
EFT. Blant annet skal det drives forsøk med kontokortterminaler i

23 )i 400 forretninger i Stockholm og Gøteborg .
Både innenfor Visa og Eurocheque er det planer om utbygging, 

av internasjonale direktekoblede minibank- og salgsstedsterminalj 
systemer.

3 -_2 _Utviklingen av selvbet jente_bankt.erminaler .
De første kontantautomater (cash dispensers) ble tatt i bruk 

i OSA for rundt 15 år siden, i første rekke for å yte bedre 
service og derigjennom bedre sin konkurransesituasjon. Utnyt
telsesgraden ble imidlertid langt lavere enn forutsatt. Høy 
anskaffelsespris har derfor f/te&æørt til at prisen pr. trans
aksjon er blitt uforholdsmessig høy. 24 )De første kontantautomatene var alle frakoblet » og 
hverken sikkerhet, betjening eller dataregistrering var helt 
tilfredsstillende.
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Nye generasjoner av terminaler har imidlertid ført til en 
kraftig oppsving i installasjon av selvbetjente bankkasser. 
Antallet betjeningsfunksjoner ble utvidet, og den nye genera
sjonen av selvbetjente kasser kan ha følgende funksjoner:
- kontantuttak fra sjekk eller sparekonto
- innsetting på sjekk eller sparekonti
- overførsler mellom egne konti
- betalinger med belastning av sjekk- eller sparekonti

(overføring til andre konti)
- forespørsel om saldo
- andre forespørsler til basen. Dette betyr at begrensningen 

i de oppgaver terminalen kan utføre ligger i hva som kan be
handles i basen. I dette ligger blant annet muligheten til 
å behandle smålån.

I USA regnes det med at 90 % av dagens kundebesøk kanpc )utføres ved selvbetjente kasser .
Denne typen selvbetjente kasser kalles i DSA for Automated

"Teller Machines (ATM). Vi kan på tilsvarende måte trekke et
skille mellom kontantautomat og minibank. Terminologien kan bli 
noe problematisk fordi sparebankenes minibanker tilhører en 
generasjon mellom de to som her er beskrevet. Disse er koblet 
direkte til en database, men har bare mulighet for kontantuttak 
og saldoforespørsler. Forretningsbankenes minibanker har 
bygget inn alle de funksjoner som er skissert ovenfor, men 
foreløpig er bare funksjonene uttak og saldoforespørsel satt i 
drift

Sparebankene begynte å installere minibanker av fabrikat 
Docutell i 1977 og har i dag ca. 200 minibanker i drift, mens 
forretningsbankene nettopp har startet utbyggingen av sitt mini
banknett med Nixdorf/Logatron terminaler. Det samordnede 
minibanksystem består i dag av ca. 325 terminaler.

I Postverket har også tatt spørsmålet om anskaffelse avp/r \

kontantautomater opp til vurdering . Etter hva jeg forstår 
har de ikke tatt standpunkt, men "følger utviklingen nøye". Det 

( synes som om det eventuelt må bli aktuelt med et samarbeid med 
bankene, ikke et eget kontantautomatnett for postverket.

\
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Minibankterminalene er av forskjellig type for de to bank- 
grupper. Imidlertid er sparebankenes minibanker bygget om slik 
at disse også kan brukes av forretningsbankenes minibankkunder.
6 . september 1 9 8 2 ble minibankene koblet sammen, slik at alle 
minibankkunder kan benytte samtlige minibanker uansett hvor de 
selv måtte ha konto. Sammenkoblingen innebærer ikke at nettene 
som automatene er koblet mot kommuniserer. Automater fra en 
bankgruppe aksepterer kort fra den andre, men disse kjøres som 
om automaten var frakoblet.

Virkemåten og oppbyggingen av den automatiske kasse
terminalen er på mange måter lik arbeidsplassen ved en betjent 
bankterminal. Den kan være frakoblet eller direktekoblet til 
den sentrale databasen.

Maskinen settes i gang ved at kunden fører inn sitt individ
uelle transaksjonskort. Dette er utsyrt med en magnetstripe som 
inneholder opplysninnger om konto og kunde i maskinlesbar form.

Opplysningene som finnes lagret i magnetstripen vil kunne 
nyttiggjøres også i betjente kasseterminaler. Magnetsripe- 
teknikken kan også benyttes ved andre dokumenter, f. eks. til
koding av innskuddsbøker. Banker som er knyttet til NORBANK

27)nettet har magnetstrlpeleser i sine kasseterminaler 1'. I en av 
DnC filialene i Oslo prøves et skrankesystem med både betjente 
og selvbetjente terminaler som er basert på bruk av bankkort.

I midten av 1982 var det aktivisert ca. 200.000 minibankkort 
i sparebanksammenheng, og man regner med at forretningsbankene 
vil ha aktivisert et tilsvarende antall kort i løpet av 2 - 3 
år. Innen utgangen av 1. kvartal 1983 regner man med at det vil 
være aktivisert 300.000 kort. Til sammenlikning finnes det i 
alt 1 , 2  - 1 , 3  mill. bankkort28). ^

Magnetstripen i de kort som benyttes er delt inn i forskjel
lige spor som er beregnet for forskjellige typer av informasjon. 
Spor 2 og spor 3 er de viktigste i denne sammenheng. Spor 2 er 
et spor for direktekoblet drift. Det er basert på at terminalen 
alltid står i forbindelse med en database, og det er derfor ikke 
nødvendig med mange opplysninger i kortet. Spor 3 er et spor 
for frakoblet drift, noe som gjør det nødvendig med mer 
informasjon i kortet.



De kort som skal benyttes 1 en selvbetjent minibank skal i 
Norge være laget etter ISO standard 1894 og 3554. Spor 3 på 
kortets magnetstripe skal være kodet etter vedtatt norsk bank-2 Q )standard *'. I tillegg finnes en rekke andre standarder, bl. a. 
en internasjonal Visa-standard som kan kodes inn på spor 1 eller 

2‘ På sikt vil bankene gå over til å benytte spor 2 for å til-/ (ifpC 
passe seg internasjonal standard. Denne overgangen vil an-\ ' '
tagelig ta til i 1985^^. ^ '

Maskinen trekker inn kortet og kontrollerer at dette er i 
orden. Kunden gis så instruks om å identifisere seg - som regel 
ved å taste inn sitt Personlige Identifikasjons Nummer, heretter 
kalt PIN-kode.

PIN-koden kan velges av kortholder, eller den kan genereres 
i systetmet og leveres kortholder i en lukket konvolutt. Spare
bankene har valgt å la kunden selv velge PIN, mens forretnings
bankene genererer den i systemet. Men forretningsbankene gir 
kunden mulighet til å endre PIN. For kortholder kan dett være 
en fordel å ha samme PIN på alle kort, hvis han har flere.

Spørsmålet om selvvalgt eller generet PIN må ses i sammen
heng med hva slags kort som benyttes. Forretningsbankene har jL 
valgt å satse på bankkortet som transaksjonskort, men også 
forretningsbankene utsteder i visse tilfeller egne minibankkort. ^  V™ ( 
Dette inneholder en del informasjon i klartekst. Velger kunden
selv PIN, er det fare for at han velger en tallkombinasjon som j jh
allerede finnes på kortet. Dermed øker risikoen for at „
uberettiget skal kunne finne riktig PIN. Dette problemet 
oppstår ikke hvis det benyttes et transaksjonskort som ikkej^J. 
inneholder informasjon i klartekst, slik som sparebankenes 
minibankkort. Men sparebankkunder kan benytte bankkort eller 
Visa-kort som transaksjonskort, og disse inneholder informasjon 
i klartekst. .

I Norge har man valgt en 4-sifret tall kode, men det kan pfåf- ^ 
også benyttes koder med flere eier færre siffer, det kan 
benyttes bokstavkoder eller en kombinasjon av bokstaver og tall.

En PIN-kode med flere siffer gir flere kombinasjonsmulig
heter, og dermed i utgangspunktet bedre sikkerhet. Men en mer



komplisert PIN-kode er vanskeligere å huske, og dermed øker 
faren for at kortholder skal notere den^ på kortet.

Er koden basert på bokstaver, gis det i utgangspunktet flere 
mulige kombinasjoner med det samme antall karakterer. Men 
kunden vil gjerne velge en bokstavkombinasjon som gir mening. 
Dermed minker antallet sannsynlige kombinasjoner drastisk, og 
med dette sikkerheten i systemet. Det påstås at hvis man finner 
et amerikansk kontokort med selvvalgt bokstavkode, vil man i 9 
av 10 tilfelle få "gevinst" ved å prøve kombinasjonene LOVE og 
HELP.

[ Det eksperimenteres med en rekke andre former for identi-
\fikasjon. Forsøk drives blant annet med fingeravtrykk, stemme
/avtrykk, håndgeometri og underskrift. Ingen slike systemer er 
\imidlertid operative i dag. Dels har man visse betenkligheter 
{jjed å markedsføre systemer som innebærer at kundene må stikke 
fingeren inn i et hull hvor ganske mange andre har vært før, og 
dels har man problemer med å få systemene til å fungere til
fredsstillende. Et gjennomgående problem med slike systemer er
at hvis de effektivt skal utestenge uberettigete personer, vil

• 31)de lett kunne komme til også å utestenge den brettigede .
Koden blir kontrollert mot opplysninger som leses ut av 

kortet. Kontrollen er basert på bruk av DES (I)ata Encryption 
Standard) algoritmen, som er basert på bruk av nøkler. Disse 
nøklene er ladet i automaten.

Terminalen kontrollerer også kortet mot et sperreregister 
for å undersøke om kortet er sperret fordi det er meldt savnet, 
er overtrukket o.s.v. Dette registeret kan være lagret i basen 
eller lokalt i automaten. Skal terminalen kunne benyttes også i 
en off-line situasjon, må registeret lagres lokalt. De termi
nalene som er aktuelle i Norge, kan lokalt lagre ca. 100 konto 
nummer.

Hvis det kodenummeret som er tastet inn ikke stemmer med 
opplysningene i kortet, gis instruks om å taste på nytt. Etter 
tre forsøk gis kortet tilbake med beskjed om at det nå bare er 
mulig å forsøke en gang til. Hvis også dette forsøket er mis
lykket beholder automaten kortet og kunden gis beskjed om å 
kontakte banken. Eventuelle mislykkede forsøk skrives inn i



-23-

kortets magnetstripe, slik at det ikke er mulig å fortsette med 
nye forsøk på en annen automat, selv om denne skulle gå off
line. Tastes riktig PIN-kode etter noen mislykkede forsøk, blir 
det som er skrevet inn i kortet om de mislykkede forsøkene 
strøket. Er kortet sperret, blir også transaksjonen avbrudt, og 
kortet beholdes i terminalen.

Benyttes bankkortet som transaksjonskort, knytter det seg 
større betenkeligheter til å sluke dette, fordi det også har en
rekke andre funksjoner. Den distre person som ikke husker sin
PIN på fredag ettermiddag, vil heller ikke få løst inn sjekker 
før bankene åpner mandag morgen.

Blir kortet godkjent, gis kunden beskjed om å taste inn hva 
slags transaksjon som skal gjennomføres hvis terminalen har
mulighet for flere funksjoner, og eventuelt det beløp som skal 
tas ut. Denne transaksjonen blir så gjennomført og registrert. 
Registrering kan enten skje ved at det sendes melding direkte 
til basen eller den kan lagres på et lokalt aktivitetsregister i 
automaten.

Som en sikkerhet mot at kunden skal glemme kortet er auto
matene programmert slik at transaksjonen ikke avsluttes før
kunden har tatt kortet tilbake. I en minibank vil du på denne 
måten få beskjed om å ta kortet, og først når dette er gjort vil 
penger og kvittering bli matet ut.

3 ^ 3 Salgsstedsterminaler.
3.3.1 Kortautorisasjonsterminaler. De første salgssteds-

terminalene var kortautorisasjonsterminaler ved betjente kasser. 
Disse er knyttet til en opplysningssentral. Dette kan være be- 
talingsformidlingsinstitusjonen eller et servieebyrå som har 
spesialisert seg på denne type virksomhet. Kortet blir ført inn
i terminalen og beløpet ble tastes inn. Etter 3 - 5  sekunder 
kommer så svaret via indikatorlamper som forteller om kortet 
aksepteres, at betalingsmottager vil bli oppringt fra opp- 
lysningssentralen for nærmere instruks, at kortet skal beslag
legges o.s.v. Slike systemer er innført for å oppnå en bedret 
sikkerhet ved bruk av kontokort ved betaling.

Etter å ha mottat klarsignal fra opplysningssentralen, blir
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så transaksjonen gjennomført på tradisjonell måte, med det 
papirarbeid denne typen betalingsformidling forutsetter: 
Betalingsmottageren skal fylle ut en salgsslipp som betaleren 
skal kvittere. Av denne slippen skal betalingsmottageren ha en 
del, betaleren en og en skal sendes betalingsinstitusjonen.

Slike systemer er basert på at kortene kontrolleres mot en 
negativ fil over kort som er lagt på sperreregister. Her vil da 
transaksjonen bli klarert hvis kortet ikke er registret i den 
negative filen. Atskillige 10 000 tall terminaler av denne
enkle og relativt rimelige enheten er i bruk i restauranter,

. ^ 2 1  hoteller, reisebyråer, varehus m.fl. .
I England drives nå forsøk med en ny generasjon av slike 

terminaler i "Barclays Bank Dlal Terminal Pilot Projeet". Det 
var høsten 1 9 8 2 1 0 slike terminaler i drift og 400 i be-
stiling^^. Her benyttes en positiv fil, slik at det kan 
foretas saldokontroll. Videre vil man bygge ut kommunikasjons
mulighetene i systemet slik at man skal kunne kontrollere saldo 
i alle tilknyttede banker.

Fra et slikt spørresystem er veien kort til et system hvor 
betalingsinstitusjonen tar vare på data om betalingstrans
aksjonen på bakgrunn av forespørselen. Beløpet er kjent, 
betaleren er registrert gjennom kortet og betalingsmottageren 
gjennom terminalens identifikasjon. Systemer som registrer 
betalingsdata på denne måten, kalles £oint Of Payment - 
POP-system.

Innenfor et manuelt system brukes kontokort som legitimasjon 
og til å generere alternative dokumenter, mens de i automatiske 
systemer genererer elektriske impulser- 1 .

3.3.2 Elektroniske kassaregistere tas i bruk ved stadig 
flere utsalgssteder. Dette er en utvikling som er startet ut 
fra rasjonaliseringshensyn hos utsalgsstedet, helt uavhengig av 
utviklingen i betalingsformidlingen. Disse kassaregistrene, 
eller terminalene, gir blant annet mulighet til en automatisk 
registrering av salgsdata, f. eks. ved at en varekode leses med 
en lyspenn. Terminalen kan så hente varens navn og pris fra et 
register, som den så benytter når beløp skrives ut. Slike



termi.. . til rasjonalisering i kassen, men mer viktig
er de iu. . slike system gir for rasjonalisering av andre
oppgaver. \. ^an nevne at det ikke lenger vil være nødvendig å
prise den enkelte vare, registrerte data kan brukes direkte i
regnskap, for lageroppdatering, statistikk etc. Slike kassa
terminaler er i dag som regel frakoblet, data lagres i
terminalen og spilles senere over til en base.

For å legge forholdene til rette for bruk av slike system, 
arbeides det med standardisering av varekoder.

I USA ble UPC-koden (Universal I^roduct Code) innført i 1972. 
X Europa er det besluttet å innføre et felles system for merking 
av dagligvarer - EAN (European Article Number). Koden består av 
13 sifre, og EAN beskriver bare rammen. I 1978 ble Norsk Vare 
kodeforening etablert, for blant annet å fordele nummer ti 
norske leverandører.

Grossistene er den gruppen som er mest interessert i EAN,
særlig fordi det gir dem mulighet til enklere EDB rutiner, og

35 )til å være detaljistenes datasentral .
Slike terminaler kan også bygges ut til å registrere 

betalingsdata. De må da utsyres med en kortleser, og dermed kan 
dette registreres sammen med andre data. Betalingsdata kan så 
oversendes betalingsformidlende institusjon i maskinlesbar form, 
som så tar seg av den videre behandlingen av betalingstrans
aksjonen. Imidlertid vil ikke kunden lenger kvittere på salgs- 
nota som i et manuelt system. Dette må derfor erstattes av en 
annen form for "signatur". Til dette kan benyttes kundens PIN
kode, noe som forutsetter at terminalen er utsyrt med et 
tastatur hvor kunden kan slå inn denne. Systemer som på denne 
måten registrerer salgsdata, kalles gjerne Point Of Sale - 
POS-terminaler.

Slike systemer kan opereres frakoblet, men er kasse
terminalen knyttet til betalingsformidlende intstitusjons base, 
f. eks. ved en kortautorisasjonsterminal eller ved at bruker
stedets og betalingsinstitusjonens maskin kommuniserer over et 
datanett, kan betalingsdata overføres direkte.

Betenkelighetene som knytter seg til et automatisert system 
basert på frakoblet drift er ikke større enn de som knytter seg

l t e :



til manuelle betalingstransaksjoner hvor det benyttes andre 
betalingsmidler enn kontanter. Ved bruk av sjekk eller konto
kort blir kortet eller sjekken ikke kontrollert mot noen base 
hvis beløpet er under en viss størrelse. Den eneste endringen 
som skjer knytter seg til hvordan data registreres og hvordan de 
overføres til betalingsformidlende institusjon.

Men bruk av kort generelt innebærer større risiko enn bruk 
av sjekk. Dette fordi sjekkbrukeren har et begrenset antall 
sjekkblanketter, slik at antallet transaksjoner som kan foretas 
uten kontakt med banken, er begrenset. En overgang fra sjekk 
til kontokort vil derfor gjøre det ønskelig med bedre sikker
hetsrutiner .

Et POP-system basert på bruk av bankkort er i dag i drift 
ved to Esso-stasjoner i Oslo som et prøveprosjekt i samarbeid 
mellom Esso og forretningsbankene.

3 .3 - 3  Kjøpeautomater er velkjente og blir stadig mer 
utbredt når det gjelder kjøp av mineralvann, bensin, sjokolade, 
sigaretter, togbilletter, telefonsamtaler etc. Eneklte steder 
finnes hele forretninger som er bygget opp av slike automater. 
Disse automater har tradisjonelt vært operert med mynter eller 
sedler.

Denne type automater ligger vel til rette for bruk av 
maskinlesbare kort. Bruk av slike kort sammen med PIN-koder er 
sannsynligvis et langt sikrere system enn bruk av sedler og 
mynt. Kortene vil være vanskeligere å forfalske, og automaten 
vil ikke inneholde kontanter, slik at det ikke er like fristende 
å gjøre innbrudd i automaten.

Jeg antar også at driftsikkerheten er bedre ved kortopererte 
automater enn for tradisjonelle seddel- og mynt opererte. Norol 
har en gjennomsnittlig driftstans på sine kortautomater på 0 , 8 % 
av døgnkontinuerlig drift^^. Jeg kjenner ikke tilsvarende tall 
for tradisjonelle automater.

Denne type automater benyttes først og fremst ved kjøp av 
bensin og ved betaling av billige tjenester hvor risiko er lav. 
I den siste gruppen kommer f. eks. betaling for parkering og 
bompenger for kjøring på motorvei.
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Den enkleste måten å operere en slik automat er ved at den 
registrerer transaksjonen, og at kunden mottar regning i etter
hånd. Automaten kan da stå alene uten forbindelse med noen 
base. Det kortet som blir benyttet i slike automater må regnes 
som et salgsstedskort av typen betalingskort. Imidlertid 
foregår i et slikt system ikke betalingen lenger kontant, og 
dette forutsetter en viss vurdering av kunden på forhånd, blant 
annet av betalingsevne og/eller kredittverdighet, før denne kan 
utstyres med et kort. Norol sine salgsstedskort fungerer på 
denne måten.

Bruk av aktive kort som "tømmes" ved bruk, burde være godt 
egnet til bruk i selvbetjente automater.

3.3.4 Salgsstedsterminaler. En salgsstedsautomat kan også 
stå i forbindelse med en base i en betalingsformidlende insti
tusjon, og transaksjonen kan kontrolleres i denne basen før den 
gjennomføres. Transaksjonen blir samtidig registrert i basen, 
og beløpet blir overført fra betalers til betalingsmottagers 
konto. Kontrollen blir her foretatt etter de samme rutiner som 
i en direktekoblet minibank. A/S Norske Shell og Sparebanken i 
Drammen og Buskerud har samarbeidet om et prøveprosjekt med 
salgsstedsautomater basert på et slikt konsept. Dette systemet 
gir mulighet til kjøp av bensin fra en selvbetjent automat med 
kortleser på bensinpumpa. Det skal nå startes prøvedrift hvor 
det også gis mulighet til betaling av andre varer via en kort- 
terminal i tilknytning til kassa. Erfaringene har vært gode og 
A/S Norske Shell og Sparebankforeningen har inngått en ramme
avtale for utbygging av 1 30 slike stasjoner. 1 0 slike stasjoner 
er nettopp åpnet i Oslo.

Et prøveprosjekt med bruk av bankkort i selvbetjent automat 
er også i gang i samarbeid mellom forretningsbankene og Norol. 
Forretningsbankene og Esso har inngått et samarbeid om et prøve
prosjekt hvor bankkort brukes i et POP system i forbindelse med 
betjent kasse. Dette er foreløpig i drift ved to bensin
stasjoner i Oslo. Systemet vil etterhvert bygges ut i omfang, 
og det vil også bli installert kortlesere på bensinpumpene.

Norol er i denne forbindelse spesielt interessant fordi man
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på deres salgsstedsautomater vil kunne benytte både minibankkort 
og Norol sitt eget salgsstedskort. Brukes minibankkort vil 
kundens konto bli belastet automatisk, mens ved bruk av Norol- 
kort vil dette fortsatt fungere som et betalingskort hvor kunden 
mottar faktura og betaler inn gjennom et av de tradisjonelle 
betalingssystetmer.

Forretningsbankenes prøveprosjekter i samarbeid med Esso og 
Norol er foreløpig basert på at automaten bare kontrollerer at 
kunden identifiserer seg riktig og at kortet ikke ligger på et 
sperreregister. Er dette i orden, gjennomføres transaksjonen og 
betalingsdata overføres til betalingsformidlende institusjon. 
Dette kan skje direkte eller indirekte. Systemet kan også inne
holde en beløpsbegrensning. Forretningsbankene garanterer for 
transaksjoner inntil 1500.- kr. ved bruk av deres kort. Tanken 
bak dette er at denne form for betalingsformidling er et 
alternativ til bruk av sjekk, og at det er ønskelig at flest 
mulig benytter denne betalingsformen i stedet for sjekk. Det er 
derfor ingen grunn til å legge flere restriksjoner på bruk av 
dette enn på bruk av sjekk. Men det er lagt inn visse andre 
kontroller i systemt.

Fordelen med å benytte kort utstedt av betalingsformidlende 
institusjon fremfor å utstede egne kort er at de samme kortet 
kan brukes på flere brukersteder, og det er nok at vurderingen 
av kunden bare foretas en gang. Det ligger også en nokså 
åpenbar fordel i at kortet knyttes til lønnskonto, noe som de 
aller fleste har i dag.

Oppbyggingen av kommunikasjon er noe forskjellig i Shell
miniBank systemet og forretningsbankenes system. ShellminiBank 
er basert på bruk av en fast linje mellom bensinstasjonen og den 
bank den er knyttet til, mens forretningsbankene har basert seg 
på bruk av det offentlige datanettet.

Slike system er i dag bare i bruk ved bensinstasjoner i 
Norge, og vi står nå foran en stor utbygging av systemene i 
denne bransjen. Utbyggingen vil starte for alvor våren 1983, og
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ved utgangen av året regner man med at 1 00 bensinstasjoner vil 
være utsyrt med leser for minibankkort. Ytterligere 2-300 
stasjoner vil komme til i 1984, og i løpet av 3-4 år vil omlag 
600 bensinstasjoner være tilknyttet slike system. Dette er oa.
20 % av Norges bensinstasjoner, og det er disse som har en
omsetning av en slik størrelse at installasjon er aktuelt ut fra 
dagens forutsetning. Det er imidlertid grunn til å anta at 
flere stasjoner vil bli aktuelle etterhvert som kostnadene 
forbundet med systemene går ned.

Det er også bare et spørsmål om tid før systemene får inn
pass i andre bransjer. I det system som i dag drives av Esso og 
forretningsbankene kan man betale alle typer varer med bank
kortet. Systemet er ikke begrenset til kjøp av bensin. I andre 
land er slike system i bruk bl. a. i større varehus, ved salg av 
flybillettter etc., og det foreligger i dag planer om å innføre 
et slikt system ved et av kooperasjonens stormarkeder i Oslo. 
Dette vil bli et forsøksprosjekt i samarbeid mellom Oslo Sam
virkelag, Norges Kooperative Landsforening, Samvirkebanken og 
Samdata^ 7 5.

I Danmark satses det nå stort på et POS-system under navnet
Dankort. Dette gjøres blant annet for å redusere bruken av
sjekk, som i Danmark er usedvanlig høy^®5.

Svenske forsøk med POS-system ga en noe blandet erfaring.
Systemet var ikke lønnsomt i dagligvare- og spesialvarehandelen,

39)mens bensinhandelsen ga bedre muligheter .

Investeringene for utbygging av slike systemer er foreløpig 
relativt høye. Norol regner gjennomsnittlig 500.000 kr. i til
legg for hver stasjon, mens ShellminiBank, som har et noe 
enklere konsept, regner med ca. 3 0 0 . 0 0 0 kr. i tillegg for hver 
stasjon1*05. Det er imidlertid grunn til å tro at kostnadene vil
synke drastisk. Ved utbyggingen av Dankort systemet, har man

. 4 1 )kalkulert med en terminalpris pa 3-5000 kr. , og man tror 
visstnok nå at det skal være mulig å presse prisene ytterligere 
ned .

Denne type betalingssystemer er meget interessante sett fra



et konkurransemessig synspunkt. Dette representerer et nytt 
tilbud til både brukerstedets og betalingsinstitusjonens kunder. 
Teknologien brukes nå i markedsføringen til de firmaer som til
byr slike tjenester. Det danske Forbrukerrådet har i for
bindelse med planene om innføring av Dankort-systemet, uttrykt
bekymring for at priskonkurransen vil svekkes til fordel for

42 )konkurranse på betalingsmuligheter .
Like viktig er forholdet mellom betalingsinstitusjon og 

brukersted. Skal et brukersted kunne benytte et slikt system, 
må det nemlig selv benytte en betalingsinstitusjon som tilbyr et 
slikt system. Eksempelvis må den enkelte Shell-stasjon som vil 
delta i ShellminiBank systemet benytte en sparebank som sin 
bankforbindelse. På denne måten blir slike betalingssystemer 
viktige i betalingsinstitusjonenes konkurranse om firmakunder.

De to bankforeningene konkurrerer i dag om dette markedet. 
Det er noe uklart hvorvidt de avtaler som inngås mellom disse og 
oljeselskapene er bindende for den enkelte bensinstasjoneier. I 
så fall betyr det at stasjonen er bundet i valg av bank hvis den 
ønsker å gjøre bruk av den nye betalingsteknologien. En slik 
konkurransesituasjon kan etter mitt skjønn ikke være heldig.

Et nett av den typen som nå bygges opp i Norge, som betjener 
både minibanker og salgsstedsterminaler, eventuelt kort- 
autorisasjon- og hjemmeterminaler, har fått betegnelsen POSSI 
(Point Of Sale and Services Incorporated), og regnes som det

4 3 )fremtidige betalingssystem J .

3_1 JJ__Brukerterminaler.
En naturlig videre utvikling fra salgsstedsterminaler med 

innebygget betalingsformidlingsenhet er at tilsvarende termi
naler også får innpass innen næringslivet forøvrig og offentlig 
forvaltning der det er behov for å utføre betalingstrans
aksjoner .

Mest nærliggende er en videreutvikling av salgsstedstermi- 
nalene slik at det registrerings- og kommunikasjonsutsyr som der 
er innstallert også kan benyttes av brukerstedet til å utføre

-30-
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andre betalingstransaksjoner. F. eks. er det i rammeavtalen 
mellom Sparebankforeningen og A/S Norske Shell bestemt at 
forhandlerens betalingstransaksjoner til Shell for drivstoff- 
leveranser m.v., skal skje elektronisk via det etablerte system, 
så snart den tekniske løsning gjør dette mulig.

På noe lenger sikt kan dette så tenkes innstallert også der 
hvor det ikke er aktuelt med noen selvbetjent salgssteds- 
terminal. Slike system tilbys i dag av en del utenlandske 
banker. Dette er systemer for likviditetsstyring, såkalte cash
management systemer, hvor bankens kunde kan være tilknyttet 
bankens EDB-anlegg ved egen terminal. Kunden kan derigjennom 
være ajour når det gjelder løpende transaksjoner på konti verden 
over, og har fullstendig oversikt over sin likviditetsmessige
status. I tillegg kan kunden selv, via sin terminal, foreta de

. . 44)nødvendige overføringer mellom sine konti .
Det endelige skritt i denne utviklingen vil være hjemme

terminaler hvor telefonen benyttes til meldingsformidling. I 
USA har man utviklet hjemmeterminaler koplet til, eller som en 
del av telefonen. Bruker kan via hjemmeterminalen utføre sine 
banktransaksjoner ved selv å registrere de nødvendige data for 
de betalingstransaksjoner som skal gjøres.

Det er i dag utstyr i handelen her hjemme som kombinerer 
tale- og datakommunikasjon, foreløpig for å autorisere alle 
"ikke-cash" transaksjoner.

Det er også utviklet et system der man skal kunne betale 
regninger fra hjemmet via telenettet. Systemet kalles "Télé
phonie funds transfer", og ble første gang tilbudt i USA i 
197745 ) .

Brukerterminaler regnes som det neste store skritt i bank
vesenet. Senior vise president i Bane One Corporation, Ohio

46 )USA, John F. Fisher, uttrykker det slik :

"Vi har brukt de siste 20 år på å få kundenes konti 
on-line, våre kasser on-line og vårer minibanker on
line. Den jobben er nesten gjort. Nå skal vi bruke de 
neste 20 årene på å få kundene on-line, og on-line 
terminalen vil være i hjemmet."
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3^5 Teledata_i_betalingsformidlingen.
Teledata er en teletjeneste som gjør det mulig for abon

nenter med telefon, fjernsynsmottager og noe tilleggsutstyr å 
søke etter tekstinformasjon som er lagret i sentrale databanker. 
Tjenesten kan også utvides til å omfatte formidling av 
meldinger, varebestillinger og liknende.

Det drives i dag begrenset forsøksvirksomhet med teledata i 
Norge1*̂  ̂ .

Utenlandske teledatasystem gir i dag muligheter for bruk av 
systemet i betalingsformidling. Det tyske "Bildschirmtext" kan 
brukes til utføring av visse banktjenester. Også England og 
Frankriket er i ferd med å bygge ut sine teledatasystemer til å 
bli mer transaksjonsorientert. Det engelske "Prestel" kan i dag 
nyttes til bestilling av varer og tjenester med betaling via et 
kontokort, etter samme mønster som ved postordresalg^®^.

I Norge tas det sikte på å tilby teledata til husstands- 
abonnenter i 1985. Også her tas det sikte på å bygge tjenesten 
ut til et transaksjonssystem^^. ,

V £ i» «A <*-•>, d Vvn*'' SoCid*  ̂ ^  ̂  y  .
WlfciAtL c kv* ««" 4 "tA*J!*/**“ / 1

Noter W  “
7* U.4-UL- nS **.»Y  (P J .1 j S(,J^ ?

1): Penger og verdipapirer som informasjon er nærmere beskrevet
av von Eyben i Tfr. 1976, og av Brown i Computer/Law 
Journal. Om endrede holdninger til penger når informa
sjonen ikke lenger er knyttet til kontanter (eller andre 
dokumenter), se Linden, "Elektronisk sigill fOr skydd av 
elektroniska pengar", i "Datorteknik, Brottslighet och ADB- sSkerhet", s. 44.

2 ): Om forholdet mellom kreditt og betalingsformidling, se
NOU 1979: 16, s. 159 - 162.

3): NOU 1979: 16, s. 18 og 33.
4): NOU 1979:16, s. 28.
5): Erling Selvig: Kredittkort, s. 501 - 502.
6 ): Forslagets § 4 nr. 1 , Ot. prp. nr. 34 (1 9 8 0-8 1 ), s. 125.
7): Om tvungne betalingsmidler, se lov om pengevesnet av 17.

april 1 8 7 5 .
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8 ): Knut Rohde: Obligationsrett, s. 32 - 33

9) : NOU 1979:16 s. 76.
10): Om legitimasjonstegn, se Augdahl: Obligasjonsrett, 5. utg., 

s 55 - 56
11): Bergum, s . 30 - 31
12): Olivecrona i Festskrift til Ekeberg, s. 402
13): Forskrifter om finansieringsforetaks virksomhet med 

kontokort, fastsatt ved kgl. res. av 1 8 . sept. 1 9 8 1 i 
medhold av lov av 11. juni 1976 nr. 71 om finansierings
virksomhet, § 17, fjerde ledd.

14): Blanck, Borge-Andersen og Selmer, s. 2.

15): l.c. s. 18

16): Foredrag til kgl. res. av 18. sept. 1981, s. 2.

17): Karlsson, s. 21.
18): Opplyst av avdelingsleder Terje Haug ved BBS på avdelingens 

"tirdagskaffeseminar" 11.05.82.
19): Prosjektrapport fra forprosjekt, vedlegg 9, pkt. 3-2.
20): Plenk, i "Saving Banks International" nr. 4. 81, s. 9.
21): Direktekoblet (on-line): Om funksjonell enhet som er under

kontinuerlig styring av datamaskin. Brukes også om en 
brukers direkte tilgang til en datamaskin fra en terminal. 
(Norsk Dataordbok).

22): NOU 1977:56 s. 121.
23): Bergum, s. V .
24): Frakoblet/Indirekte koblet (off-line): Om funksjonell

enhet som ikke er direktekoblet til en datamaskin, men som 
tilhører driften av et dataanlegg. (Norsk Dataordbok)

25): Bergum, s. 15
26): NOU 1979:16, s. 167.
27): Villmones, s. 11 og NOU 1979:16, s. 165.
28): Prosjektrapport fra forprosjekt s. 24.
29): Avtale om samordning av bankautomater mellom forretnings

banker og sparebanker av 16.05.80, s. 1/4.
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30): Rapport fra forprosjekt s. 24.

31): Problemer omkring identifikasjon og autentifikasjon i EFT 
og utviklingen av nye former for "signatur" er omtalt av 
Greguras & Sykes i Computer/Law Journal, og av Price i 
"Verification...."

32): NOU 1977:56 s. 145.
33): Opplyst fra Visa Norge.
34): Denne overgangen er drøftet i et penge- og kredittpolitisk 

perspektiv i NOU 1979:16, s. 158 - 159.
35): Bergum, s. 20.
36): Carl D. Moksness i "Norsk Olje" Nr. 4, 1982, s. 13.

37): Det planlagte systemet er beskrevet i "Prosjektrapport fra 
forprosjekt om butikkterminaler", utgitt av Samvirkebanken
a.s. august 1 9 8 2 .

38): Bergum, s. 15.
39): Bergum, s. 23.
40): Opplyst fra Fellesdata.
41): Dankort, svar..., s. 17
42): Hermann og Jørgensen, s. 9.

43): Holzinger, "Point of Sale", i "The Future of the U.S.
payments system", s. 147 - 149.

44): NOU 1982:39, avsnitt 4.4, s. 65. "Cash management" 
systemer er nærmre omtalt i EDP-analyzer Vol. 18, No. 5, 
May 1980.

45): Bergum, s. 25.

46): Fisher, "The home delivery of financial services" i "The 
Future of ...", s. 142.

47): En kort og oversiktlig beskrivelse av teledata finnes i 
Marit Thorvaldsen: "Teledata og Rettsinformasjon", s. 6 - 
13, CompLex nr. 5/81, og i NOU 1980: 10A, s. 45 - 46.
Planer for utbygging av tjenesten i Norge finnes i Tele
verkets Tjenesteplan 10: Teledata, inntatt i NOU 1980:10B,
s. 223 - 240. Et sammendrag av denne er gjengitt i NOU 
1980: 10A, s. 215 - 217

48): Bergum, s. 27 - 28.
49): NOU 1980:10A, s. 45 - 46 og NOU 1980: 10B, s. 240.



-35-

Kapittel III.

OFFENTLIGRETTSLIG REGULERING.

1. Etablering av korttsystemer - konsesjonskrav.

1 .1 _Innledningi
Det er ingen lover som knytter krav om konsesjon direkte til 

etablering av betalingssystemer. Vi er henvist til å lete i 
tilgrensende områder. Gjennom denne lovgivningen stilles det 
konsesjonskrav for å etablere virksomheter som i praksis er en 
forutsetning for å kunne etablere slike systemer.

En drøftelse av konsesjonskravene kan foretas i to deler: 
For det- første har vi spørmålet om konsesjonskrav for etablering 
av betalingssystemer generelt, og i neste omgang om det kreves 
ny konsesjon for å automatisere et slikt system.

Innenfor hvert av disse områdene må vi se på hva som faller 
innenfor reguleringen, og deretter på hva det innebærer at det
faller innenfor.

Om etablering av et betalingssystem faller utenfor det kon-
sesjonepliktige området slik at det kan etableres fritt, sa vil 
det allikevel falle inn under de privatrettslige regler som 
regulerer denne typen av virksomhet. Disse regler skal jeg
komme tilbake til senere.

Jeg skal først se på de regler som regulerer opprettelsen av 
betalingssystem, og siden komme tilbake til spørsmålet om 
automatisering. De reglene som kommer til anvendelse er i
første rekke de som knytter seg til finansieringen av et slikt 
system. Vi kan her dele inn i to grupper: I den ene gir
betalingsinstitusjonen en kreditt til debitor ved at de forskut
terer hans betalinger, mens den andre gruppen er de hvor 
betaleren på forhånd har skutt inn et beløp hos betalingsfor
midler, slik at denne i neste omgang kan anvise betaling fra
dette.
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Ytes det noen form for kreditt i systemet, er spørsmålet om 
det kommer inn under lov om finansieringsvirksomhet av 1 1 . juni 
1976 nr. 71. Mottar systemet innskudd fra kundene, vil dette 
kunne komme inn under banklovgivningen: Lov av 24. mai 1961 nr.
1 om sparebanker og lov av 24. mai 1961 nr.2 om forretnings
banker .

I det følgende skal vi se på hvordan disse lover griper inn 
i adgangen til å etablere betalingssystemer.

li§ _ !;2 Y _ 2 5 _ £ inSn5i® r’:*'nSs v i r’ksomllet •

Loven har et meget vidt virkeområde. Om dette sier § 1, 1. 
ledd:

Loven gjelder all finansieringsvirksomhet som ikke 
går inn under unntaksbestemmelsene i denne paragraf.
Som finansieringsvirksomhet regnes å yte, formidle 
eller stille garanti for kreditt eller på annen måte 
medvirke ved finansiering av annet enn egen virksomhet.

Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt de forskjellige kort
ordninger er finansieringsvirksomhet. Dette vil først og fremst 
gjelde for betalingskort og debetkort. Betalingskort gir kort
holder en viss betalingsutsettelse, slik at de i alle fall får 
en viss kreditt^. Det er i forhold til finansieringsloven ikke 
noe krav at foretaket skal ha som hovedformål å drive finans
ieringsvirksomhet. Heller ikke er det noe vilkår at foretaket 
etter sine vedtekter har som formål å yte den aktuelle form for
kreditt. Det avgjørende er om virksomheten faktisk omfattes av

2 1lovens bestemmelser .
Betalingsformidlingsutvalget uttrykker tvil om hvorvidt 

kortutstedere som ikke yter kreditt på annen måte enn gjennom 
den tid fremsendelsen av dokumentene tar i systemet, sammen med 
en rimelig betalingsfrist, kan sies å drive finansierings
virksomhet^^ .

I utkastet til ny kredittkjøpslov er det imidlertid forut
satt at kjøp med denne type kort skal regnes som kredittkjøp i 
forhold til forslaget^.

American Express har overfor Finansdepartementet hevdet at 
de ikke driver finansieringsvirksomhet, og at de derfor ikke
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kommer inn under denne loven. I denne forbindelse har 
spørsmålet vært forelagt Justisdepartementets Lovavdeling, som i 
et brev av 1 8 . mars 1 9 8 2 antar at denne type virksomhet faller 
inn under lov om finansieringsvirksomhet. Spørsmålet vil bli 
avgjort i Finansdepartementet i forbindelse med behandlingen av 
konsesjon for å drive virksomhet med kontokort.

Heller ikke de andre internasjonale kortselskapene mener at
de driver finansieringsvirksomhet. Saken stiller seg imidlertid
annerledes for disse selskapene. De tre andre kortselskapene
driver sin virksomhet i Norge gjennom egne, norskregistrerte og
i hovedsak norskeide selskaper, slik at det blir et spørsmål om

5 )konsesjon for norske selskaper sin virksomhet i Norgev . 
American Express driver som et internasjonalt selskap, og har 
bare en representant i Norge. Dette gjør at de er mer redd for 
konsekvensene av å bli underlagt konsesjonsplikt i enkelte land.

Anser man virksomhet med betalingskort for finansiering, er 
selskapene konsesjonspliktig allerede etter finansieringslovens 
§§ 2 og 4. Hittil har man ikke ansett de aktuelle selskaper for 
konsesjonspliktig etter disse bestemmelsene.

Debetkortene er mer tvilsomme i denne forbindelse. Her får 
brukeren i prinsippet ikke noen kreditt, heller ikke i form av 
betalingsutsettelse. Det vil riktignok ta noen tid fra et kjøp 
foretas til konto blir belastet, men dette skulle ikke behøve å 
bli noen lenger utsettelse enn ved bruk av sjekk. Valuterings- 
praksis ved debetkortsystemet VISA er den samme som ved sjekk.
Det vil si at renter beregnes etter den dag transaksjonen er
datert, ikke etter den dag konto blir belastet.

I § 1, annet ledd er det så nevnt 6 unntak som loven ikke
gjelder for. Av disse har følgende interesse i denne 
sammenheng:

Loven gjelder ikke:
1 . innskott i godkjent finansieringsinstitusjon
3 . kreditt fra den som selger en vare eller tjeneste
5 . lån eller garanti for lån til egne ansatte
6 . finansiering som bare forekommer i enkeltstående 

tilfeller.
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Etter § 4, 1. ledd kan finansieringsforetak ikke drive virk
somhet uten tillatelse fra Kongen. Denne adgangen til å god
kjenne virksomheten er ved kgl. res. av 1 1 . juni 1 9 7 6 delegert 
til Finansdepartementet. Bestemmelsen henviser til et unntak i 
lovens § 24, 2 . ledd, men dette er en overgangsbestemmelse som 
ikke lenger har noen praktisk betydning.

I medhold av lovens § 17, 4. ledd er det utarbeidet for
skrifter om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort. 
Forskriftene er fastsatt ved kgl. res. av 18. september 1981.

Forskriftenes § 1 har en legaldefinisjon av kontokort:

Med kontokort menes i disee forskrifter kort som 
nyttes ved kjøp av varer og tjenester når kjøpet ikke 
betales kontant med penger eller sjekk, og når 
kortbruken ikke umiddelbart belaster kjøperens og 
godskriver selgerens konto i bank eller postgiro.

Etter definisjonen av kontokort i forskriftenes § 1 er det
bare transaksjonskort som faller utenfor disse bestemmelser.
Selv om man også ved debetkort belaster kjøperens og godskriver
selgerens konto, så skjer dette ikke umiddelbart. Det vil
alltid gå en viss tid fra kjøpet foretas til konto blir
belastet*^. Helt umiddelbart foregår heller ikke belastningen
ved bruk av transaksjonskort, fordi ingen av de systemer som i

7 )dag er i bruk har oppdatering i sann-tid . Vi ma imidlertid 
kunne si at belastningen skjer umiddelbart når den skjer så fort 
som teknisk mulig og på en slik måte at den ikke kan stanses.

I § 2 følger så et krav om konsesjon for å etablere konto-
kortordninger:

Finansieringsforetak kan bare drive, administrere 
eller finansiere en kontokortordning når virksomheten 
er godkjent av Finansdepartementet og hjemlet i fore
takets vedtekter. Departementet kan stille vilkår for 
godkjenningen.

For det første trengs det altså konsesjon etter lovens § 4,
1 . ledd for å kunne etablere et finansieringsselskap, og så
kreves det videre at et slikt selskap skal ha konsesjon etter 
forskriftenes § 2 for å kunne etablere kortordninger.
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Imidlertid vil det som ikke omfattes av loven heller ikke 
bli regulert av forskrifter gitt i medhold av denne lov. Unn
takene i loven er derfor viktige.

Unntaket i lovens § 1 , 2 .  ledd nr. 1 er uklart formulert. 
Det må imidlertid være klart at de finansieringsinstitusjoner 
det her er snakk om er noe annet enn de finansieringsforetak som 
reguleres av denne lov. Noe annet ville gi et meningsløst 
resultat: En finansieringsinstitusjon kan ikke være unntatt fra
den samme lov som den er godkjent i henhold til. Det synes som 
om det her siktes til innskudd i banker eller andre institu
sjoner som har adgang til å motta innskudd fra almenheten.

Unntaket i 2. ledd nr. 3 er viktigere i denne sammenheng. 
Etter denne bestemmelsen vil alle firmakort falle utenfor loven 
og dermed også utenfor reguleringen i forskriftene. Dette 
gjelder selv om vedkommende firma har en rekke filialer hvor 
kortet kan benyttes.

Skilles finansieringsvirksomheten ut fra den øvrige virksom
heten i et eget selskap, gjelder ikke unntaksbestemmelsen, selv 
om selskapet bare skal finasiere omsetning av morselskapets 
eller eierselskapenes varer. Forarbeidene forutsetter at det i 
slike tilfeller kan være aktuelt å gi dispensasjon fra lovens 
bestemmelser®^. Bestemmelsene er imidlertid blitt praktisert 
strengere enn forutsatt, slik at f. eks. frittstående kjeder 
ubetinget regnes som finansieringsforetak^. Norol sitt 
salgsstedskort faller utenfor lovens virkeområde etter dette 
unntaket. Norol-kortet er ikke å anse for et transaksjonskort i 
forskriftenes forstand.

Forskriftenes § 4 kommer likevel inn og begrenser rekke
vidden av dette unntaket. Bestemmelsen lyder:

Finansieringsforetak kan ikke administrere konto- 
kortordning for enkeltfirma. Administrering av ordning 
som er opprettet før ikrafttreden av disse forskrifter, 
skal være avviklet senest innen to år.

Dette innebærer at såkalte legokortordninger ikke kan opp
rettes i Norge. I tillegg til at et firma selv yter kreditten, 
må det også administrere systemet selv. Igjen får vi et
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eksempel på en indirekte regulering. Loven gir ikke hjemmel for
å regulere leverandørkreditt, men gir hjemmel for å regulere
virksomheten i de foretak som kunne administrere kreditten. På 
denne måten begrenses adgangen til å opprette systemer basert på 
leverandørkreditt.

Det kan også settes et spørsmålstegn ved hvorvidt det å 
administrere en firmakortordning er finansieringsvirksomhet. 
Det må i så fall komme inn under å "medvirke ved finansiering av 
annet enn egen virksomhet", noe som etter § 1 kvalifiserer for 
finansieringsvirksomhet.

§ 1, 2. ledd nr. 5 medfører at kort utstedt av interesse-
kontoret ved en bedrift til bedriftens ansatte ikke faller inn
under reguleringen.

§ 1 , 2 . ledd nr. 6 synes å overlappe med nr. 1 , men den vil 
også regulere sporadiske utlån enten det skjer fra firma eller 
private.

Et meget viktig unntak finner vi i lovens § 2, 2. ledd, 2. 
pkt. nr. 4, 7 og 8 :

Unntatt fra bestemmelsene i kap. 2, 3 og 4 er
finansieringsvirksomhet som drives av:
4) sparebanker og forretnigsbanker
7) foretak som begrenser sin finansieringsvirksomhet 

til bare å gjelde foretak hvor det har den 
betydelige eierinteresse, og under forutsetning av 
at det ikke selv tar opp eller garanterer for andre 
lån enn ihendehaverobligasjonslån eller lån fra en 
kredittinstitusjon, långiver i utlandet eller firma 
hvor foretaket har en betydelig eierinteresse.

8 ) samvirkelag for så vidt det gjelder utlånsvirksomhet
med midler som er skaffet ved innskott fra 
medlemmer, jfr. lov 24. mai 1 9 6 1 nr. 2 om
forretningsbanker prg. 1 tredje ledd.

Kapitlene 2, 3 og 4 inneholder bestemmelser om organisering 
av finansieringsforetak (kap. 2 ), foretakets organer (kap. 3 ) og 
foretakets virksomhet (kap. 4). I denne sammenheng er kapittel 
4 det viktigste. Dette inneholder blant annet § 17, som er den 
bestemmelsen som forskriftene om kontokort er gitt i medhold av. 
Dette innebærer at forskriftene ikke gjelder for foretak som
kommer inn under unntakene i § 2 annet ledd.
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Dette fører til at kontokortordninger som er opprettet av 
spare- eller forretningsbanker ikke reguleres av denne lov, og 
dermed ikke forskrifter gitt i medhold av denne.

Dette gjør det igjen nødvendig å trekke en grense mellom 
kortordninger som drives av bankene, og som derfor faller 
utenfor reguleringen, og kortordnigner som drives av et selv
stendig, men bankeiet og kontrollert selskap, som må antas å 
falle innenfor.

De to kortordninger hvor bankene har betydelige eier
interesser er Visa og Eurocard. Eurocard er en selvstendig 
betalingskortordning som eies av en bankkjede. Kortbruken er 
ikke knyttet til noen bankkonto, og det synes derfor klart at 
dette ikke kan betraktes som en kortordning drevet av banker. 
Visa er vanskeligere å plassere i forhold til disse regler. Her 
er det et selvstendig selskap som administrerer ordningen, og 
det er også andre eierinteresser enn banker inne i bildet. Men 
det er bankene som utsteder kort til sine kunder, og kortbruken 
er knyttet til en bankkonto. Visa kan ses som et samarbeids
organ mellom selvstendige banker, og utfører tjenester omtrent 
som et servicebyrå. På mange måter kan Visa sammenliknes med 
BBS og det sjekk-clearing samarbeidet som bankene har opprettet. 
Det er derfor nærliggende å betrakte dette som en kortordning 
som drives av bankene, og som sådan skulle falle utenfor 
reguleringen. Visa mener selv at de ikke kommer inn under 
konesesjonsplikten, dels fordi de mener de ikke driver 
finansieringsvirksomhet, dels fordi de mener at de kommer inn 
under dette unntaket. De har imidlertid søkt konsesjon og 
betrakter ikke spørsmålet som noen stor sak.

Unntaket under nr. 7 gir et eierselskap mulighet til å 
finansiere foretak hvor det har betydelige eierinteresser. Det 
må imidlertid antas at dette unntaket bare gjelder for direkte 
finansiering av foretaket, ikke finansiering av foretakets 
kunder. Det vil derfor ikke kunne opprettes en betalingskort
ordning under dette unntaket.

Kravene om hvordan et foretak under nr. 7 kan finansiere sin 
virksomhet, synes å være tatt med for å avgrense denne virksom
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heten i forhold til definisjonen av bankvirksomhet i lov om 
forretningsbanker § 1, første ledd. Se om denne nedenfor.

Samvirkelagene står i en spesiell situasjon i forhold til de 
lover som griper inn i kontokortordninger. Deres stilling vil 
bli drøftet senere.

Lovens § 1, tredje ledd har en bestemmelse om løsning av 
tvilspørsmål:

Kongen avgjør i tvilstilfelle om en virksomhet om
fattes av loven.

Denne kompetansen er ved res. av 11. juni 1976 delegert til 
Finansdepartementet.

Dette innebærer at adgangen til å overprøve departementets 
vurdering er begrenset. Domstolene kan her bare prøve om
departementet har holdt seg innenfor fullmakten. Det vil si at 
de bare kan prøve hvorvidt spørsmålet må anses for et tvilstil
felle10 .̂

De grensedragningsproblemer som er nevnt vil antageligvis 
alle falle innenfor departementets kompetanse etter denne 
bestemmelse.

Faller et foretak innenfor lov om finansieringsvirksomhet, 
stilles det en rekke krav til selskapets organisering, organer 
og virksomhet i lovens kap. 2 , 3 og 4 .

Også etter forskriftene stilles det krav til innholdet av 
den konsesjonspliktige virksomhet. § 3 bestemmer at en
kortordning som omfatter flere firma, skal være åpen på like 
vilkår for alle firma i de bransjer kortordningen omfatter. Det 
er etter denne ikke adgang til å opprette kortordninger som er 
knyttet til kjeder. Det nevnes i forbindelse med forbudet mot 
kjedekort at mindre firma som ønsker å komme med i en kort
ordning kan slutte seg til Bokreditt—K jøpekort, som er en åpen 
ordning11^.

"Kjøpekort" drives i samarbeid mellom regionale bokreditt 
selskaper, og det enkelte selskap kan ikke drive "Kjøpekort"- 
virksomhet utenfor sin region. Blant disse selskapene er det 
også noen som driver egne, landomfattende kjedekortordninger.
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Disse har gitt uttrykk for at de vil prioritere sin egen kort
ordning hvis de ikke kan fortsette med begge.

De selskap som i dag driver kjedekortordninger, ønsker å 
åpne disse, slik at de kan fortsette også under de nye for
skriftene .

Forskriftenes § 5 bestemmer at alle kostnader ved bruk av 
kortet skal belastes kortholder. Kontokort regnes for et dyrt 
betalingssystem, og man vil at kostnadene ved bruk av dette ikke 
skal veltes over på prisene, slik at ogsa kontant- og sjekk— 
kunder må være med på og betale systemet. Det er i bestemmelsen 
åpnet adgang til å gjøre unntak fra dette. Dette synes nød
vendig for å kunne tilpasse seg internasjonale rutiner ved bruk
av internasjonale kontokort.

Det bør her skytes inn at de tradisjonelle, manuelt opererte 
kortsystemer nok er dyre, men kortsystemer innebærer langt 
større rasjonaliseringsmuligheter enn sjekk, og vil nok på sikt 
bli billigere.

Endelig inneholder bestemmelsen et forbud mot kortordninger 
som innebærer begrensninger i brukerstedenes adgang til å gi 
kontantrabatt. Dette forbudet er dels gitt direkte ved at det 
ikke er anledning til å inngå avtaler som innebærer begrensning 
i selgerfirmas muligheter til a gi rabatt eller liknende 
fordeler ved kontant kjøp, og indirekte ved at finansierings
foretak ikke kan finansiere eller administrere kortordning som 
innebærer en slik begrensning. Dette er også regler som bryter 
med etablert praksis. I dag inneholder som regel avtalene
mellom kortselskap og brukersted en bestemmelse om at kortkunder 
skal betale kontantpris12^, hvilket innebærer at det ikke kan 
etableres kontantrabatt uten at kortkunder også nyter godt av
denne .

Forskriftenes § 6 stiller krav til utformingen av kortet.
Det er ikke adgang til å merke kort med navn på selgerfirma
eller merker o.l. som antyder selgerfirma.

Etter § 7 kan Finansdepartementet gi nærmere bestemmelser om 
bruken og utformingen av kontokort og andre bestemmelser til 
utfylling av forskriftene.
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Søknadsfristen for å få godkjent kortordninger var 1. januar 
1982. Ved utgangen av 1981 var det kommet inn søknader fra 8 

landsomfattende kontokortordninger, i tillegg til det såkalte 
kjøpekortet, som i dag drives av 13 lokale Bokreditt- selskaper. 
I tillegg kommer 4 søknader om såkalte reisekort13^.

Konsesjonsbehandlingen etter disse bestemmelser er pr. i dag 
(januar 1983) ikke ferdigbehandlet, slik at det ikke er mulig å 
si noe om de vilkår som vil bli stillet i konsesjonene.

liå_Banklovgivningen.

Lov om finansieringsvirksomhet fanger opp de fleste til
feller hvor et betalingssystem innebærer at det ytes kreditt. 
Vil man unngå at det ytes kreditt i systemet, forutsetter dette 
at betaleren har et tilgodehavende hos betalingsinstitusjonen, 
som han så kan anvise utbetaling fra. Et slikt tilgodehavende 
kan bare opparbeides ved at det på forhånd innbetales penger til 
betalingsinstitusjonen i form av innskudd. Denne adgangen til å 
motta innskudd fra almenheten er regulert i banklovgivningen.

Vi kan ta utgangspunkt i lov om forretningsbanker av 24. mai 
1961 nr. 2, heretter forkortet f bl. Lovens § 1, første ledd
bestemmer at den i utgangspunktet omfatter så godt som all 
virksomhet:

Denne lov gjelder alle foretak som skaffer seg 
midler til sin virksomhet ved å ta i mot innskudd fra 
en ubestemt krets av innskytere.

Annet og tredje ledd stiller så opp noen klart avgrensede 
unntak:

Loven gjelder likevel ikke Norges Bank, sparebanker 
eller foretak som er opprettet i medhold av særskilt lov.

Samvirkelag kan ta mot innskudd fra medlemmer uten å 
komme inne under loven, men kan ikke drive utlåns
virksomhet med midler de skaffer seg på denne måte, 
uten etter regler som fastsettes av Kongen.
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Endelig gir fjerde ledd en definisjon av forretningsbank:

Med forretningsbank forstås i denne lov ethvert 
foretak (organisert som aksjeselskap) som loven i sin 
helhet får anvendelse på, jfr. likevel § 3 første ledd.

Det er innskuddssiden som er avgjørende for om et foretak 
kommer inn under loven, og alle foretak som fyller lovens krav, 
må organiseres og drive sin virksomhet i overensstemmelse med 
forretningsbankloven. Dette innebærer også konsesjonsplikt
etter § 8 første ledd, første punktum:

En forretningsbank kan ikke bli registrert før 
Kongen har gitt den tillatelse til å drive bankvirksom
het .

I den videre fremstillingen skal vi først se på hva som
faller inn under lovens virkeområde etter f bl. § 1, 1. jfr. 4.
ledd, og deretter nærmere på unntakene etter 2 . og 3. ledd.

For å avgjøre hva som skal kvalifiseres som bankvirksomhet,
må vi se nærmere på tre vilkår i første ledd som alle må være
oppfylt: Det må dreie seg om midler til sin virksomhet, disse
midlene må skaffes i form av innskudd, og innskuddene må komme
fra en ubestemt krets av innskytere.

Virksomheten kan etter forarbeidene gå ut på hva det skal
14)være, bare det i rettslig forstand er foretakets virksomhet . 

Innskudd defineres ikke i loven. De avgjørende karakter-
15)istika ved innskudd er :

- Innskudd er lån til banken fra innskyter.
- Innskyter har adgang til å anbringe sine penger uten at det 

finner sted individuelle låneforhandlinger om de nærmere 
vilkår. Innskudd skjer i henhold til den type av 
standardavtaler man gjerne betegner adhesjonskontrakter 
eller tilslutningskontrakter.

- Lånene blir ikke begrenset til forhåndsbesteinete beløp. 
Dette adskiller innskuddsvirksomhet fra låneopptak fra 
almenheten gjennom utstedelse av ihendehaverobligasjoner, en 
virksomhet som faller utenfor fbl. § 1 .



-46-

En ubestemt krets av innskytere er et krav som innebærer en
avgjørende begrensning. Heri ligger at adgangen til å gjøre
innskudd i prinsippet må være fri for alle1®5. Dette innebærer
at en forretning som mottar innskudd fra en krets håndplukkede
personer, ikke er bank i lovens forstand. Men det kan settes
enkelte generelle betingelser for adgangen til å gjøre inn-

17)skudd . Denne begrensningen kan ha betydning i forhold til 
kontokort. Det kan bli spørsmål om en kundekrets som er med i 
en kontokortordning etter at de først er blitt vurdert og tatt 
opp, er en ubestemt krets. Det er i denne sammenheng forutsatt 
at medlemmene i denne engere krets rekrutteres fra en ubestemt 
krets, og f. eks. opptas etter en vurdering av kredittverdighet. 
Eksempelvis gir "Ving-Konto", som er en kredittkort konto, kort
holderne anledning til å foreta forskuddsinnbetalinger på sin 
konto. Forarbeidene sier om avgrensningen mot en "bestemt 
krets" 1® 5:

En forening som er åpen for alle og enhver, kanskje 
bare mot en ubetydelig innmeldingsavgift, men som tar 
mot innskudd fra sine skiftende medlemmer vil også 
komme inn under loven.

Dette løser imidlertid ikke spørsmålet om hvor lukket 
kretsen må være før den faller utenfor loven.

Kravet om ubestemt krets må vel også føre til at spare
ordninger ved en bedrifts interessekontor, som bare er åpen for 
bedriftens egne ansatte, faller utenfor loven.

Loven stiller ikke som noe vilkår at alle foretakets innlån 
skal tilfredsstille disse kravene. Det er tilstrekkelig at dets
midler delvis skaffes til veie på denne måten, og at adgangen

1 Q 1til innskudd star apen .
Det er altså finansieringsmåten som er avgjørende for 

hvorvidt et foretak kommer inn under fbl., ikke arten av den 
virksomhet foretaket driver. Bankene har i Norge ikke noe 
monopol på å foreta andre typiske bankforretninger.

Unntakene etter fbl. § 1 , annet ledd gjelder for det første 
Norges Bank og sparebankene. Norges Bank er i denne sammen
hengen ikke interessant. Dette er en helt bestemt institusjon,
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og ingen kan opprette noen "Norges Bank" hverken med eller uten 
konsesjon. Heller ikke sparebankene er det nødvendig å drøfte 
her, da disse reguleres av en egen lov, lov om sparebanker av 
24. mai 1 9 6 1 nr.1 , heretter forkortet sbl. , som har tilsvarende 
bestemmelser om konsesjon i § 3 første og annet ledd.

Konsesjonsmyndighet etter disse lover er Finans
departementet .

Den neste gruppen av unntak etter fbl. § 1 annet ledd er
foretak som er opprettet i medhold av særskilt lov. Vi kan her
skille mellom foretak opprettet av det offentlige ved egen lov,
eventuelt ved forskrift gitt i medhold av lov, og foretak
opprettet av private med hjemmel i særskilt lov. Den første

2 0 )gruppen omfatter i første rekke statsbankene ' og postgiro. I 
og med at det her forutsetter særskilt lov eller forskrift, har 
heller ikke dette interesse i forhold til konsesjonsspørsmålet. 
Den andre gruppen omfatter blant annet livsforsikring, private 
pensjonskasser o.s.v. Foretak i den siste gruppen kan ikke 
tenkes å opprette betalingssystemer som en del av egen virksom
het. De kan gå inn i foretak som driver betalingsformidling, 
men disse foretak vil da kreve konsesjon. Eksempelvis er Diners 
Club eiet av finansieringsselskapet A/S Nevi. Dette er igjen 
eiet av A/S Investa, og bak dette sto opprinnelig forsikrings
selskapet Vesta og de banker som nå utgjør Bergen Bank. Siden
har det vært foretatt aksjeutvidelser og aksjene omsettes på

. 21 )børsen. Sammensetningen av aksjonærer er derfor na endret .
Det foreligger nå planer om at forsikringsgruppen Vesta skal

. 2 2 )overta alle aksjene i A/S Nevi .
Fbl. § 1 tredje ledd gjør unntak for samvirkelag. Samvirke-

23)lag omfatter både produksjons- og salgssamvirkelag J . Disse 
kan motta innskudd fra medlemmer uten å komme inn under loven. 
Adgangen til utlånsvirksomhet er regulert, men dette er uten 
betydning i forhold til banklovgivningen.

Lov om boligbyggelag av 4. feb. 1960 nr. 1, har også en 
bestemmelse om at dette kan motta innskudd fra medlemmene i 
lovens § 1 annet ledd bokstav b:

(Et boligbyggelag kan dessuten ha til formål:) 
b) å motta til forvaltning sparemidler fra andelseierne 
i samsvar med bestemmelser gitt av Kongen.
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Adgangen til å gi disse bestemmelsene er delegert til 
Kommunaldepartementet.

Vi kan betrakte dette som en særskilt lov som gir hjemmel 
for å motta innskudd, slik at den kommer inn under f bl. § 1

annet ledd, eller vi kan føre det inn under tredje ledd som 
samvirkelag. Resultatet blir imidlertid det samme uansett 
hvilket unntak vi velger å føre det inn under.

Vurderer vi opprettelsen av et betalingssystem basert på 
kort i forhold til lov om finansieringsvirksomhet og lov om 
forretningsbanker, finner vi at mulighetene til å opprette et 
slikt system uten konsesjon er små.

Unntakene gjelder firmakort og transaksjonskort, da disse 
ikke omfattes av lov om finansieringsvirksomhet. Men et trans- 
aksjonskort forutsetter at kortholder har et tilgodehavende hos 
betalingsformidler. Det er derfor bare foretak som har an
ledning til å motta innskudd og som er unntatt fra banklov- 
givningen som kan opprette slike system uten konsesjon.

Samvirkelagene blir svært interessante i denne sammenheng.
De er unntatt både fra lov om finansieringsvirksomhet og fra 
banklovgivningen. De kan derfor fritt opprette kontokort- 
systemer så lenge de holder seg innenfor de regler som gjelder 
for utlån av sparemidler. I praksis vil det si at man i dag har 
hjemmel for å regulere et eventuelt kortsystem hvor samvirke
lagene gir kreditt, fordi det må kunne regnes for utlån av 
midler, men de kan fritt etablere systemer som er basert på at 
kunden betaler inn på konto, f. eks. ved at varer kan trekkes av 
innbetalte sparemidler. (n

Husholdssenteret "Obs!", hvor det planlegges prøvedrift med 
bruk av transaksjonskort, er organisert som aksjeselskap. Det 
kommer derfor ikke inn under reglene om samvirkelag, selv om ko- » Lvi \ 
operasjonen eier aksjene.

pote
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2. Den penge- og kredittpolitiske lov.

Hvis en virksomhet faller inn under banklovgivningen eller 
lov om finansieringsvirksomhet, kommer de også inn under 
reguleringen i lov om adgangen til regulering av penge- og 
kredittforholdene av 25. juni 1 965 nr. 2. De viktigste 
bestemmelsene finner vi i §§ 11, 12, 13 og 14, hvor det gis
hjemmel for å fastsette oppgaveplikt, renteregulering og 
regulering av omfanget av utlånsvirksomheten.

3. Konsesjonsspørsmål ved automatisering av betalingssystemer.

3.1 Innledning^
Det neste spørsmålet som dukker opp i forhold til konse

sjonsspørsmål, er hvorvidt et foretak som i medhold av konsesjon 
har opprettet et betalingssystem, kan automatisere dette innen
for denne konsesjonen, eventuelt hvor langt systemet kan auto
matiseres, og om det i denne sammenheng stilles krav til hvordan 
denne automatiseringen kan foretas.

Det er også nødvendig å se på om det er en regulering av 
automatiseringen som virker uavhengig av om virksomheten er 
konsesjonspliktig eller ikke. .

Ingen av de omtalte lover nevner noe direkte om automat
isering. Vi må derfor se om dette kan anses for å falle 
innenfor den virksomhet det er gitt konsesjon for, eller om det 
er en utvidelse eller endring av virksomhetene som krever ny 
konsesjon.

De bestemmelsene som her kan komme til anvendelse er så vide 
og overlater så mye til konsesjonsmyndighetenes skjønn, at det 
er vanskelig å finne holdepunkter uten en nærmere studie av 
praksis. En slik gjennomgang av praksis er i dag ikke mulig for 
så vidt det gjelder konsesjon etter forskrifter om kontokort, av 
den enkle grunn at disse sakene ikke er ferdig behandlet, og det 
er foreløpig ikke gitt noen konsesjoner.
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3^2_Automatisering_av_virksomhet som reguleres av finansloven.
Lov om finansieringsvirksomhet § 17, 1. og 2. ledd sier:

Finansieringsforetak kan bare drive finansierings
virksomhet og virksomhet som naturlig henger sammen med 
dette.

Vedtektene skal ha bestemmelser om hva slags finans
ieringsvirksomhet det enkelte foretak skal kunne drive.

En effektivisering og automatisering av virksomheten må vel 
antas å henge naturlig sammen med virksomheten, slik at denne i 
alle fall ikke regulerer en eventuell automatisering.

Vedtektene for finansieringsforetaket kan ha bestemmelser 
som kan innebære at foretaket ikke kan automatisere uten ny 
konsesjonsbehandling. Konsesjonsmyndighetene har vid adgang til 
å regulere innholdet av foretakets vedtekter. Etter § 4 fjerde 
ledd skal vedtektene godkjennes av Kongen, og de kan ikke endres 
uten godkjenning av Kongen.

Ved konsesjonsbehandling har myndighetene vid adgang til å 
nekte konsesjon eller å stille vilkår etter § 4 annet og tredje 
ledd :

Tillatelse skal nektes dersom vilkårene etter denne 
lov ikke er oppfylt eller virksomheten eller eta
bleringen av foretaket ikke anses stemmende med almene 
interesser.

For tillatelse kan settes som vilkår at virksomheten 
drives på en bestemt måte eller innenfor visse rammer 
eller fra faste forretningssteder. Det kan også settes 
andre vilkår som er egnet til å ivereta de interesser 
som skal beskyttes ved denne lov, herunder adgangen til 
å endre tidligere fastsatte vilkår.

Også forskrifter om finansieringsforetaks virksomhet med 
kontokort gir adgang til å sette vilkår som kan innebære en be
grensning av adgangen til å etablere automatiserte kontokort- 
systemer. Hjemmelen for dette finnes i forskriftenes § 2:

Finansieringsforetak kan bare drive, administrere 
eller finansiere en kontokortordning når virksomheten 
er godkjent av Finansdepartementet og hjemlet i fore
takets vedtekter. Departementet kan stille vilkår for 
godkjenningen.
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Dette innebærer at det ikke er nok at en kortordning kan 
opprettets og automatiseres innenfor rammen av de vedtekter som 
er godkjent i henhold til lovens § 4. Kortordningen må ha selv
stendig godkjenning i henhold til forskriftenes § 2, og departe
mentet kan stille ytterligere vilkår for å gi en slik god
kjenning .

Finansdepartementet har også en generell adgang til å gi 
bestemmelser om bruk av kontokort i forskriftenes § 7:

Finansdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om 
bruken av og utformingen av kontokort og andre 
bestemmelser til utfylling av disse forskrifter.

Faller en virksomhet inn under lov om finansieringsvirksom
het, har departementet vid adgang til å sette vilkår som også 
kan komme til å regulere adgangen til automatisering. Bestem
melsen i lovens § 4 annet ledd setter også svært vide rammer for 
konsesjonsmyndighetenes skjønn.

Det finnes i Norge i dag bare to automatiske kontokort- 
systemer. Det er Norol-kortet og minibankkortene. Begge disse 
systemer faller utenfor de bestemmelsene som her er nevnt. 
Norol-kortet fordi det er et firmakort, og minibankkortet både 
fordi det er et transaksjonskort og fordi det er et system som 
drives av bankene.

3.3 Automatisering av_bankvirksomhet^
Banklovgivningen har færre reguleringer av bankenes virk

somhet. Fbl. § 19 første ledd gir en svært generell bestemmelse 
om hva slags virksomhet en forretningsbank kan drive:

En forretningsbank kan, i samsvar med denne og andre 
lover og forskrifter gitt i medhold av lov, utføre alle 
forretninger eller tjenester som det er vanlig eller 
naturlig at banker utfører.

Lov om sparebanker har en annen formulering i sbl. § 24
første ledd:

En sparebank kan utføre alle vanlige bankfor
retninger og banktjenester i samsvar med denne og andre 
lover og forskrifter gitt i medhold av lov.
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En viss realitetsforskjell mellom de to bestemmelser var 
opprinnelig tilsiktet, slik at forretningsbankene kunne ta opp 
nye virksomheter som var naturlig, mens sparebankene først kunne 
begynne med det samme når det var blitt vanlig. Dette har i dag 
ingen praktisk betydning. Eksempelvis var det sparebankene som 
først begynte å bygge ut minibanker i noe omfang.

Det er vanskelig å trekke noe ut av disse bestemmelsene. Det 
står ikke stort mer enn at bankene kan gjøre det de vanligvis 
gjør.

Bankinspeksjonen kan med hjemmel i lov om offentlig tilsyn 
med banker og andre kredittinstitusjoner (Bankinspeksjonen) av
7. desember 1956 nr. 1 gi forskrifter som griper inn i bankenes 
adgang til automatisering. De aktuelle bestemmelser finnes i § 
4 første ledd:

Inspeksjonen kan pålegge de institusjoner som den 
har tilsyn med:
1. å innrette bokføring, årsoppgjør, delårsrapport og 

revisjon etter de regeler som inspeksjonen fast
setter ,

5. å følge forskrifter som blir gitt av inspeksojnen om 
formen for og innholdet av innskuddsbevis, inn
skuddsbøker (kontrabøker) og andre legitimasjoner 
for innlån.

Med hjemmel i § 4 første ledd nr. 1 ble det den 1. februar 
1972 fastsatt forskrifter om forretningsbankers og sparebankers 
anvendelse av datamaskiner ved føring av regnskap og ved annen 
databehandling, og 20. mai 1976 ble det fastsatt regler for bruk 
av kasseterminaler i banker. Til begge disse forskrifter er det 
dessuten sendt ut utfyllende rundskriv.

Forskriftene om bruk av datamaskiner er gitt for å sikre 
bankenes kontroll med det materiale som sendes til og mottas fra 
databehandlingsforetak, og stiller først og fremst krav til 
avtalen mellom banken og databehandlingsforetaket. Forskriftene 
inneholder ikke noe som kan være av direkte betydning for eta
blering av minibanker.

Reglene for bruk av kasseterimina.1 definerer en kasse
terminal som en kassererterminal (min uth.) som er knyttet (on- 
eller off-line) til et databehandlingssystem. Denne defini
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sjonen tilsier at reglene bare kan anvendes for betjente termi
naler. Innholdet av reglene passer heller ikke for selvbetjente 
terminaler. F. eks. stiller reglenes pkt. e krav om at alle 
registrerinnger skal bygge på et bilag som skal gi en riktig og 
fullstendig beskrivelse av transaksjonen.

Bankenes virksomhet med automatiserte kontokortsystemer kan 
imidlertid begrenses etter bestemmelser som bygger på andre 
kriterier. Fbl. § 8 første ledd 2. pkt., sier:

Med tillatelse av Bankinspeksjonen kan en for
retningsbank ha avdeling eller filial i den kommune 
hvor banken har sitt sete, og med tillatelse av Kongen 
også utenfor denne kommunen.

Tilsvarende bestemmelse finnes i sbl. § 3 tredje ledd.
p i l )Også etableringsloven kan komme inn ved etablering av

filialer. Imidlertid kan neppe etablering av minibank være en 
type filialetablering som kommer inn under etableringsloven.

Problemet i denne sammenheng er hva som skal regnes for en 
avdeling eller filial. Kan det hevdes at en automat koblet til 
banknettet er en selvstendig avdeling eller filial?

Dette er et spørsmål som må vurderes i forhold til hvilke 
funksjoner en automat må ha for å regnes som avdeling eller 
filial, og automatens plassering. Dette siste for å kunne
avgjøre hvorvidt den skal regnes for enn del av en avdeling 
eller filial som det er gitt konsesjon for, eller om det er en 
selvstendig avdeling eller filial som krever egen konsesjon.

Det synes nærliggende å anta at en avdeling eller filial må 
utføre bankvirksomhet for å være konsesjonspliktig. Som vi 
tidligere har sett, er det innskuddsfunksjonen som er avgjørende 
for hvorvidt noe skal regnes for bank.

I Sverige er det antatt at et grunnleggende kriterium for 
hva som skal regnes for filial (bankkontor) er at det tar i mot 
innskudd fra almennheten, det vil si det som konstituerer bank- 

25)virksomhet .
I OSA er kriteriene for en filial (branch) at den tar i mot

26)innskudd, løser inn sjekker eller låner ut penger .
I Norge har imidlertid Finansdepartementet i en skrivelse av

8. august 1980 inntatt det standpunkt at selvbetjente kasse-
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terminaler er å regne for filial i forhold til fbl. § 8 første 
ledd.

Det er vanskelig å forsvare dette standpunkt. Utbetaling av 
kontanter er ikke en tjeneste bankene har monopol på, og vil 
foretak som ikke er underlagt banklovgivningen opprette kontant
automater, kan bestemmelsen ikke komme til anvendelse. Av
gjørende for om en virksomhet er konsesjonspliktig eller ikke, 
blir her hvem som driver virksomheten, ikke virksomheten i seg 
selv. Standpunktet fører også til vanskeligheter når det 
gjelder salgsstedsterminaler koblet til minibanknettet, slike 
som i dag finnes ved enkelte bensinstasjoner. Også her utføres 
en form for banktjeneste. Det synes som om oljeselskapene i 
slike tilfeller regner den betalingsformidlingen som foretas for 
en del av bankenes virksomhet:

"...ved bruk av bankkort er det ikke lenger Norol som 
foretar kontrollen eller mottar data for faktureringen.
Da blir bensinpumpen med kortleser en 'minibank' som 
utbetaler bensin i stedet for kontanter. Alle informa
sjoner om kort og kode sendes via bensinstasjonens EDB- 
maskin direkte til bankens EDB-sentraler. Dette inne
bærer at f lere„-kontroller og registreringer utføres av 
og i banken." '

pQ \
Bankinspeksjonen har, for så vidt angår aksjebankloven , 

antatt at det var nødvendig med konsesjon for å drive bankvirk
somhet ved kommisjonær, utenfor forretningskontorets kommune.

29  )Moe & Brandt-Kjelsen stiller seg tvilende til dette :

"I den utstrekning en bank ønsker å drive alminnelig 
bankvirksomhet ved kommisjonærer, må dette standpunkt 
være riktig, og det samme må gjelde også etter den nye 
lov. Mer tvilsomt kan det stille seg dersom bankens 
kommisjonærer bare skal utføre bestemte, begrensede 
oppgaver for banken. En rekke av de virksomheter en 
bank kan drive, kan nemlig hver for seg også drives av 
andre, såvel personer som selskaper. Hvis en bank 
engasjerer andre til å utføre en slik begrenset virk
somhet, kan det neppe anses som ’bankvirksomhet' i 
lovens forstand. Den omstendighet at vedkommende er 
engasjert av en bank, kan altså ikke uten videre 
medføre at virksomheten blir å anse for bankvirk
somhet. Forutsetningen må imidlertid være at de opp
drag som utføres for banken er begrenset, og ikke 
omfatter flere virksomhetsgrener således at den samlede 
virksomhet må karakteriseres som bankvirksomhet."
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Det er etter mitt syn også tvilsomt om noe samlet kan bli 
bankvirksomhet, hvis ingen deler av virksomheten er å motta 
innskudd .

Registrering av data må kunne regnes som en virksomhet man 
kan la utføre av andre, uten at det må regnes for bankvirksom
het. Ved salgsstedsautomater er det i realiteten en slik 
registering som foregår, slik at det ikke kan regnes for bank
virksomhet .

Det er vanskelig å se noen grunn til at kontantautomater og 
salgsstedsautomater av denne type skal behandles forskjellig, så 
lenge det ikke foretas forretninger hvor bankene har noe 
monopol.

Kan derimot minibanken også motta innskudd, synes det klart 
at den må regnes for en filial. Heller ikke dette spørmålet har 
kommet på spissen fordi bankene har godtatt standpunktet, selv 
om man i bankkretser har vanskeligheter med å finne noen holdbar 
begrunnelse for det. I det hele tatt synes det som om bankene 
har valgt en lav profil i forhold til myndighetene i disse 
spørsmål. Derimot har man på bankhold antatt at salgssteds- 
terminaler ikke er en filial, slik at disse er etablert uten at 
det er søkt konsesjon. Finansdepartementet har ikke vurdert 
hvorvidt salgsstedsterminaler skal regnes som filial i forhold 
til disse bestemmelsene.

De fleste minibanker er innstallert i eller i umiddelbar 
tilknytning til bankfilialer, og regnes derfor som en del av 
denne filialen. Automatene kan da innstalleres i medhold av 
filialens konsesjon. Det er først når automaten blir montert 
uavhengig av en bankfilial, f. eks. i et varehus eller på et 
trafikknutepunkt at spørsmålet om konsesjon for automaten blir 
aktuelt.

Bankstrukturutvalget foreslår en liberalisering av adgangen 
til filialetablering. De foreslår blant annet at det bør 
tillates fri etablering innenfor det fylke hvor banken har sitt 
hovedkontor. Sparebankene bør i tillegg ha rett til fri 
etablering innenfor valgdistrikt som måtte ligge i andre fylker. 
Utvalget mener videre at holdningen bør være liberal når det
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gjelder etablering utenfor eget fylke. Det skal etter deres 
mening klare grunner til for å nekte slik etablering. Utvalget 
påpeker også at det det er ønskelig at banker med hovedkontor 
utenfor Oslo får anledning til å etablere seg der, for å komme 
nærmere pengemarkedet. Derimot bør en distriktsbank ikke få 
anledning til å bygge opp filialnett i Oslo.

Flertallet presiseres at begrepet filial i denne sammen
hengen også omfatter minibanker, salgsstedsterminaler o.l.

Etter utvalgets mening kan disse forslag gjennomføres uten 
endringer i banklovene^0^.

4. Personregisterlovgivnlngen.

4^2 Innledning.

I dette avsnittet skal vi se på hvilke regler som knytter 
seg til etablering av de registre som er nødvendig for eta
blering av automatiserte betalingssystemer. Personvernproblemer 
som knytter seg til disse registre vil bli behandlet senere.

Før det er mulig å vurdere spørsmålet om konsesjonsplikt, er 
det nødvendig å vite hva slags registre som inngår i systemet.

^^_2_Reg±str,e i_systemet.

4.2.1 Registre i bank. En bank må nødvendigvis ha et rgister 
over de forskjellige konti i banken. Bankinspeksjonen har den 
21. november 1975 fastsatt forskrifter for legitimasjon av 
innskuddskonti i forretnings- og sparebanker, med hjemmel i f bl. 
§ 20,3 og sbl. § 22,3. ledd. Forskriftene stiller blant annet 
følgende krav:

§ 1
Ved opprettelse av konto for personlig innskyter, 

skal banken registrere innskyterensa) navn
b) fødselsnummer eller fødselsår og -dag
o) adresse

Skal kontoen disponeres av andre enn den kontoen 
lyder på, skal banken registrere de data som er nevnt 
under første ledd litra a - e også for den som skal 
disponere kontoen.
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Det er nødvendig at bevegelsen på den enkelte konto regi
streres, og at den registrerte transaksjon kan identifiseres. 
Det er derfor nødvendig å vite hva slags transaksjon det dreier 
seg om, samt hvor og når den er foretatt. Disse opplysningene 
kan lagres direkte i registret, eller den kan registreres en 
henvisning til hvor opplysningene kan finnes.

Ved dokumentløse transaksjoner finnes ikke noe dokument som 
det kan henvises til, og opplysningene må derfor lagres direkte 
i registret, eventuelt et annet register som det kan henvises 
til.

I kontoregisteret er det nødvendig å vite hvilken terminal 
som er benyttet, men om transaksjoner logges i terminalen, må 
det også finnes en henvisning til registeret i terminalen, for 
eventuell kontroll. Dette vil gjelde enten transaksjonen er 
foretatt ved en betjent terminal, en minibank eller en salgs- 
stedsterminal. I betjente terminaler vil det imidlertid som 
regel være et dokument som transaksjonen er knyttet til.

Ved salgsstedsterminaler knyttet til enn bankkonto, er det 
nødvendig å registrere hvor og når et kjøp er foretatt, 
henvisning til register på salgsstedet og beløpets størrelse. 
Derimot er det ingen grunn til å registrere opplysninger om hva 
slags varer eller tjenester som er kjøpt.

I det planlagte prøveprosjektet med et POP-system ved "Obs!" 
varehuset på Løren, skal det kunne sendes en eller flere tekst- 
transaksjoner på inntil 35 alfanumeriske karakterer.

På debitor (kortholder) sin kontoutskrift er det foreslått å 
ta med følgende opplysninger:

Tekstlinje:
- Varekjøp, butikkens navn, avdeling.

På transaksjonslinjen:
- bokføringsdato
- tekst
- identitetsnummer
- arkivreferanse (bankens registernummer, kasse- 

identitet, transaksjonsnummer i butikk-kassen.)
- valutadato (kjøpsdato)
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Kontoutskriften vil da være i overensstemmelse med BOLS- 
standard0 '. De opplysninger som skal med i en kontoutskrift må 
nødvendigvis registreres.

4.2.2 Registre på salgsstedet. Et salgssted trenger oversikt 
over de varer som er solgt, av hensyn til planlegging og 
lageroppdatering. Men så lenge det enkelte kjøp betales 
kontant, er det ikke nødvendig å registrere hvem varen er solgt 
til.

Ytes det en kreditt er det derimot nødvendig å registrere 
det foretatte kjøp, både hvem som har kjøpt og hva slags varer 
eller tjenester det dreier seg om, slik at det finnes et 
grunnlag for senere fakturering og innkreving. Slik 
registrering er nødvendig uansett hvor kort kredittiden er og 
uansett om registreringen foretas manuelt eller automatisk. 
Driver en virksomhet et automatisk salgsskort system med 
betalingskort, slik som f. eks. Norol-kort systemet, er slik 
registrering nødvendig.

Er derimot systemet basert på at det foretatte kjøp belastes 
kjøpers bankkonto og overføres selgers konto automatisk, kan det 
ikke være nødvendig for salgsstedet å vite hvem som innehar den 
aktuelle konto. Det må her være tilstrekkelig at de registrerer 
kontonummer. Men disse opplysninger må lagres for å kunne 
kontrollere feil eller påsander om feil.

I Løren-prosjektet stilles det et krav om at butikken i sin 
kassejournal må ha mulighet til å finne tilbake til kunde/konto 
gjennom transaksjonsnummer og lister.

Det stilles krav om at følgende opplysninger skal gis på 
kundens kvittering:
- butikkens navn
- dato
- kontoopplysning
- kontonummer
- kassenummer
- transnummer
- beløp
- tekst (beløpet er belastet Deres bankkonto)
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Det må kunne antas at det er disse opplysningene som er 
grunnlaget for kassejournalen. Dette er opplysninger som 
forutsettes gitt på en ordinær kassalapp med tilleggsopp
lysninger, og jeg vil tro at dette blir registrert sammen med
opplysninger om hvilke varer som er kjøpt. Det synes ikke som

• 32)om kundens navn eller adresse blir registrert .
Skal tjenestene utvides, slik at en kunde kan sette inn 

eller ta ut penger ved salgsstedene, er det nødvendig at det gis 
tilgang til flere opplysninger om kontoforholdet.

Selv om registrene holdes adskilt, og de bare inneholder et 
minimum av opplysninger, må de aktuelle registre kommunisere, 
slik at det kan foreligge mulighet for kobling.

4.3 Konsesjonsplikt for registre^
Vi må her sondre mellom konsesjon for de registre som eta

bleres og konsesjon for de foretak som som forestår driften av 
disse. Hvorvidt et register er konsesjonspliktig avhenger av 
dets innhold, mens spørsmålet om konsesjonsplikt for et foretak 
er avhengig av det selskapsrettslige forholdet mellom dette og 
eier/bruker av personregistre.

Bestemmelser om disse spørsmål finner vi i lov om person
registre m.m. av 9. juni 1978 nr. 48 med forskrifter gitt av 
Justisdepartementet 21. des. 1979 og 10. mars 1981.

Loven angir sitt virkeområde i § 1:

Loven gjelder for personregistre og for annen bruk 
av personopplysninger i visse typer virksomhet.

Med personopplysninger er ment opplysninger og vur
deringer som direkte eller indirekte kan knyttes til 
identifiserbare enkeltpersoner, sammenslutninger eller 
stiftelser. Med personregistre er ment registre, for
tegnelser m.m. der personopplysninger er lagret system
atisk slik at opplysninger om den enkelte person kan 
finnes igjen. .

Loven gjelder for registre og bruk av personopp
lysninger i organ for stat eller kommune og i privat 
næringsvirksomhet, foreninger eller stiftelser.

Kongen kan bestemme at loven ikke skal gjelde for 
visse typer personregistre.
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Det nokså klart at de registre som føres i forbindelse med 
automatiske betalingssystemer er personregistre som faller inn 
under denne bestemmelsen.

Lovens § 6 setter visse grenser for hva slags opplysninger 
som kan registreres, hvor hovedpunktet er at opplysninene må
være relevant for den virksomhet som drives:

Registrering av personopplysninger skal være saklig 
begrunnet ut fra hensynet til administrasjon og 
virksomhet i det organ eller foretak som foretar 
registreringen.

Uten at det er nødvendig, må det ikke registreres
1) opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs 

oppfatning.
2) opplysninger om at en person har vært mistenkt, 

tiltalt eller dømt i straffesak
3) opplysninger om helseforhold eller misbruk av

rusmidler
4) opplysninger om seksuelle forhold
5) og andre opplysninger om familieforhold enn slike 

som gjelder slektskap eller familiestatus, formues
ordningen mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde.

Det kan ikke reises tvil om at de opplysninger som er nevnt 
under 4.2, er saklig begrunnet ut fra virksomheten.

Etter lovens § 9 første ledd, første pkt., kreves konsesjon
for å opprette personregistre som gjør bruk av elektroniske
hjelpemidler. Etter annet pkt. kreves også konsesjon for å opp
rette andre personregistre dersom de skal innehold noen av de 
opplysninger som er nevnt i § 6, annet ledd. Et automatisert 
betalingssystem som ikke er basert på at nødvendige registre 
føres med elektroniske hjelpemidler, er i praksis utenkelig, og 
det er derfor klart at de personregistre som inngår i systemet i 
utgangspunktet er konsesjonspliktige. Konsesjonsmyndigheten er 
etter loven Kongen, men denne er ved kgl. res. av 21. des. 1979 
delegert til Datatilsynet.

Bestemmelsens annet ledd gir imidlertid hjemmel for å unnta 
visse typer personregistre fra konsesjonsplikten:

Kongen kan bestemme at visse typer personregistre 
skal være unntatt fra konsesjonsplikten etter første 
ledd. For slike registre kan det fastsettes for
skrifter om forhold som er nevnt i § 11. Det kan også 
fastsettes andre forskrifter for å begrense de pro
blemer registeret ellers kunne medføre for den enkelte,



bl. a. regler om at registeret skal kontrolleres av 
Datatilsynet og tas med i fortegnelsen etter § 4.

Den myndighet som her er tillagt Kongen er delegert til 
Justisdepartementet. Bestemmelsens tredje ledd bestemmer at 
myndighet etter første og annet ledd bare kan delegeres til 
departementet eller Datatilsynet.

Forskriftene har i kapittel 2 bestemmelser om hvilke 
registre som er unntatt fra konsesjonsplikt etter lovens § 9. 
Unntak som har interesse i denne sammenheng, finner vi i 
forskriftenes §§ 2-3 og 2-4:

§ 2-3
Kunde-, abonnent- og leverandørregister unntas fra 

konsesjonsplikten etter personregisterlovens § 9 første 
ledd.

Med slikt register menes register over kunder/ 
abonnenter og/eller leverandører som ikke inneholder 
andre opplysninger enn:
(1) navn
(2) kontaktnummer og kontaktperson
(3) konsernopplysninger
(4) adresseopplysninger
(5) opplysninger om nummer (anropsnummer) for telefon, 

teleks og andre teletjenester
(6) kontonummer bank/post og andre opplysniger i denne 

sammenheng(7) rubriseringsdata (så som kategori kunde/leverandør, 
distrikt, type varer, kontonummer i regnskap, kunde- 
/leverandørnummer, andre opplysniger til statistikk 
og annen bedriftsintern avregning og andre 
opplysninger som ikke angår fysiske personer eller 
personlige forhold)

(8) inkasso- og utbetalingsopplysniger
(9) saldoinformasjon 
(10 )kredittgrense
(11)betalingsbetingelser
(12)aldersfordeling av saldoposter
(1 3 )purringsstatus

De registre som føres på salgsstedet må komme inn under 
dette unntaket. Av (6) og (7) fremgår at de opplysningene som 
er nevnt foran under 4.2.2, kan lagres uten konsesjon. Videre 
fremgår av (1) og (4) at også opplysninger som ikke alltid er 
nødvendige, kan registreres. Ut fra markedsføringshensyn kan 
det være av interesse for et salgssted å lagre slike opplys
ninger, selv om det selv ikke administrerer betalingsrutinene.
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Av forskriftenes § 2-1 (se kapittel VIII, avsnitt 2.3),
fremgår det at opplysningene ikke må benyttes til andre formål 
enn det som følger av typebetegnelsene i §§ 2-2 til og med 2-15. 
Opplysningene kan heller ikke utleveres til andre. Men bruk av 
opplysninger i markedsføring kan neppe sies å være i strid med 
formålet i § 2-3-

Justisdepartementet presiserer i sin kommentar til for
skriftenes kapittel 2 at selv om registre er unntatt fra konse
sjonsplikten, så vil de alminnelige regler i lovens kapittel 2 
og 3 i loven fremdeles gjelde. Dette må innebære at det ikke 
kan registreres opplysninger som ikke er nødvendige for 
virksomheten, selv om det opplysninger det gjelder er unntatt 
fra konsesjon. Jeg vil derfor anta at et salgssted ikke kan 
registrere opplysninger om hvem som foretar den enkelte trans
aksjon, når dette ikke er nødvendig av hensyn til betalingen.

§ 2-4
Kunderegistere i banker som omfattes av:

- lov av 23. april 1892 om Norges Bank
- lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats 

Husbank.
- lov av 10. desember 1948 nr. 2 om Norges Post

sparebank.
- lov av 15. juni 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank
- lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker
- lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker
- lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens landbruks

bank
- lov av 28. april 1972 nr. 22 om Statens Fiskarbank
- lov av 25. mars 1977 nr. 14 om Den Norske Industri

bank A/S
unntas fra konsesjonsplikten etter personregisterlovens 
§ 9 første ledd.

Kunderegistre som er unntatt fra konsesjonsplikten 
etter første ledd kan bare benyttes i forbindelse med 
innlån, utlån, betalingsformidling (min uth.), inkasso, 
forvaltning og andre ordinære banktjenester.

I det enkelte kunderegister kan følgende personopp
lysninger registreres:
(1) Kundeopplysninger

Med kundeopplysninger menes personopplysninger om 
bankens kunder, kausjonister, og andre som banken 
har et saklig behov for å registrere opplysninger om 
på grunn av deres forhold til kunden (jfr. person
registerloven § 6 første ledd).
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Følgende kundeopplysninger kan registreres:
a) navneopplysniger
b) adresseopplysnigner (bosteds-, arbeids-, 

adviserings- og tilskriveradresser)
c) opplysnninger om anropsnummer for telefon, teleks 

og andre teletjenester
d) fødselsnummer
e) foretaksnummer og arbeidsgivernummer
f) kjønn
g) antall konti (egne, kausjonist, garantist o.l.)
h) sivilstand
i) stillingsbetegnelse
j) notatfelt med rent administrative opplysninger om 

kundeforholdet ( disposisjonsforhold , sperringer
o.l.). Personopplysniger som er nevnt i person
registerloven § 6 annet ledd tillates ikke
registrert i notatfeltet 

k) kundetype og kundekode
1) formues- og inntektsforhold, og beløpsangivelse for 

beregnet kredittverdighet 
m) kundedataopplysninger (opprettelse, avslutning

o.l.)
n) henvisninger til andre som banken har saklig benhov 

for å registrere på grunn av deres forhold til 
kunden (kausjonister, garantister, konsern, datter
selskap, arbeidsgiver e.l.)

(2) Konto- og oppdragsopplysninger.
Med konto- og oppdragsopplysniger menes opplysniger 
om de enkelte konti eller oppdrag.
Følgende konto- og oppdragsopplysninger kan 

registreres:
a) kontonummer og oppdragsnummer
b) andre numre i tilknytning til kontoen (depotnummer, 

disponentnummer, bankkortnummer, kausjonistnummer, 
betalingskortnummer, aksjenummer m.v.)

e) åpnings-, endrings-, avslutnningsdato og andre dato 
opplysninger vedrørende kontoen eller oppdraget

d) rente-, dekort, provisjonsbetingelser og gebyrer
e) saldi, gebyrbeløp, rentebeløp debet/kredit, 

omkostninger, provisjoner, agio, og andre status- 
opplysninger.

f) avdrags-, termin-, og forfallsopplysniger
g) opplysninger om purringer, overtrekk og inkasso
h) disposisjonsopplysniger, stikkord
i) innvilgede lån
j) opplysninger om stillet sikkerhet (prioritet, takst, 

utløpsdatoer o.l.) 
k) henvisningsopplysninger av betydning for 

disponeringen av kontoen eller oppdraget
1) notatfelt med rene administrative opplysninger om 

kontoen eller oppdraget (disposisjonsforhold, 
sperringer o.l.). Personopplysninger som nevnt i 
personregisterloven § 6 annet ledd tillates ikke 
registrert i notatfeltet. 

m) kontoanalysedata
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n) betalingsmottakers/kreditorers kontonummer, navn, 
adresse og fødselsnummer

o) opplysninger som er nødvendig for å hindre uttak på 
sperret konto

(3) Transaksjonsopplysninger.
Med transaksjonsopplysninger menes opplysninger som 

registreres i forbindelse med bruk av kontoen, 
inklusive transaksjoner som tilføres automatisk slik 
som renter, provisjoner o.l.

Følgende transaksjnsopplysninger kan registreres:
a) transaksjonsbeløp og valutasort
b) arkivreferanse og terminalidentifikasjon
c) ID-nummer (ikke fødselsnummer), bilagsnummer, sjekk- 

nummer o.l.
d) tekstkode, tekst og annen beløpsidentifikasjon
e) bokføringsdato , valuteringsdato , og andre tids

bestemmelser av transaksjonsforløpet
f) henvisninger til motpost
g) førings- og behandlingskoder.
(4) Administrative opplysninger og interne referanser.

I tilknytning til opplysninger som nevnt i punkt (1)
til og med punkt (3), kan det registreres administra
tive opplysninger som systemet må benytte for at det 
skal kunne arbeide i samsvar med de kunde-, konto-, 
oppdrags-, og transaksjonsopplysninger som er nevnt. 
Dessuten kan det registreres interne referanse som bare 
benyttes for å vise til andre rutiner eller registre, 
og som ellers ikke har behandlingsmessige konsekvenser.
(5) Statistikk.

Felter for klassifikasjon og koding av opplysninger 
til å utarbeide offentlig og intern statistikk kan 
benyttes for personopplysninger som tillates registrert 
under punkt (1) til og med punkt (3) ovenfor. Stati
stikk må ikke utarbeides i en slik form at opplys
ningene direkte eller indirekte kan føres tilbake til 
den enkelte konto eller kunde.

De registre som føres i bankene, kommer inn under denne unn
taksbestemmelsen. Siden § 2-4 regulerer en mer ensartet gruppe 
av virksomheter enn § 2-3, er det mulig å gi mer detaljerte
bestemmelser.

Bestemmelsen unntar alle de opplysninger som er nødvendig 
for at bankene skal kunne delta i POS-systemer.

Det er mulig at bankene etter (3) 2. ledd, litra d, også kan 
registrere detaljerte opplysninger om POS-transaksjoners 
innhold, men også her må kravet om relevans i lovens § 6, 1.
ledd slå igjennom, slik at disse opplysninger ikke kan lagres
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hvis de ikke er nødvendig for betalingssystemet, selv om de 
etter forskriftene er unntatt fra konsesjonsplikt.

Forøvrig er det neppe særlig grunn til å tro at bankene 
eller andre vil bruke kommunikasjons- og lagringskapasitet til 
opplysninger de ikke trenger i sin virksomhet.

I tillegg til de spesielle regler som er nevnt, må de 
registre som er unntatt fra konsesjon etter reglene i kapittel 2 
føres i samsvar med generelle regler i § 2-1. Disse reglene 
blir drøftet nærmere i kapittel VIII.

Betalingssystemer som drives av banker vil komme inn under 
unntakene i forskirftenes § 2-4, mens andre betalingssytemer
reguleres av § 2-3- Dette innebærer at det også i denne sammen
heng er nødvendig å trekke en grense for hva som kan sies å 
drives av en bank og hva som drives av et selvstendig selskap 
som er eiet av bank. Problemet dukker særlig opp når det 
gjelder debetkortsystemet Visa. Spørsmålet er om denne vur
deringen skal foretas etter samme kriterier som når det gjelder 
forholdet til lov om finansieringsvirksomhet (se ovenfor, 
avsnitt 1.2), eller om man kan anse dette som et banksystem i en 
sammenheng, og som et selvstendig system i en annen.

I forhold til finansieringsloven er det et spørsmål om hvor
vidt ordningen i det hele tatt er konsesjonspliktig, mens det i 
forhold til personregisterloven er spørsmål om hvilket unntak 
den skal føres inn under, og dermed hva slags opplysninger som 
kan føres uten konsesjon.

Forskriftenes § 2-3 skal regulere registere i en rekke for
skjellige bransjer, og bestemmelsene kan derfor ikke gjøres så 
detaljerte som de i § 2-4. Denne regulerer bare banker, og kan 
følgelig i større grad spesifisere opplysnigene. Dette gjør at 
det kan være vanskelig å sammenlikne bestemmelsene. Det er 
imidlertid klart at bankene kan ha flere opplysniger enn foretak 
som kommer inn under § 2-3, uten konsesjon. Dette gjelder blant 
annet fødselsnummer, kjønn, sivilstand, stillingsbetegnelse, 
formues- og inntektsforhold. § 2-4, pkt. (3) nevner en rekke 
transaksjonsopplysniger som kan lagres. Tilsvarende bestemmelse
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finnes ikke i § 2-3, men det dreier seg stort sett om nødvendige 
regnskapsdata, og må antas å kunne gå inn under saldoinformasjon 
etter § 2-3 pkt. (9).

De internasjonale kortselskapene Diners Club, American
Express, Eurocard og Visa ber alle om fødselsnummer i sine
søknadsskjemaer, men jeg har ikke tilstrekkelige opplysninger om
hvordan disse opplysningene benyttes. Det er mulig at de bare
benyttes i forbindelse med vurderingen av søknaden, men at de
ikke registreres i deres personregister. Diners Club er det
eneste av disse selskapene som har konsesjon for å registrere

33)fødselsnummer, mens Visa antagelig ikke trenger konsesjonJ .
Det synes imidlertid klart at de selskap de her er snakk om 

vil få konsesjon for å benytte fødselsnummer etter de retnings
linjer Datatilsynet legger til grunnJ :

1 . ...
2. Private virksomheter med en løpende rapporterings

plikt overfor offentlige myndigheter vil i en del 
tilfelle ha en lovhjemmel til å benytte fødsels
nummer som identifikasjonsbegrep (men ikke alltid). 
Slike private virksomheter bør normalt få adgang til 
å benytte fødselsnummer som identifikasjonsbegrep.
Det kan være tale om rapportering til helsevesen, i 
forbindelse med personalforvaltning (overfor skatte
myndigheter, Rikstrygdeverk m.v.), skattefri bank
sparing, livsforsikring o.l.

3. Private virksomheter som driver masseforvaltning 
innenfor den økonomiske sektor bør få anledning til 
å benytte fødselsnummer også der lovgivningen ikke 
gir anledning til å overføre opplysninger til det 
offentlige, eller hjemler kontroll fra den 
offentlige side (bankvesen, finansieringsselskaper, 
forsikring, kredittopplysning o.l.). Ved den for
skriftsendring som ble gjort 10. mars 1981, ble det 
åpnet adgang for banker og livsforsikringsselskaper 
til å benytte fødselsnummer som identifikasjons
begrep i sine registre.

Når det gjelder krav til dataregistrene kan det være mulig
heter for en kompetansekonflikt mellom Bankinspeksjonen og Data
tilsynet, da begge instanser kan gi forskrifter om hvordan 
bankenes datasystemer skal være. I dag er ikke noen slik 
konflikt akutt, da Bankinspeksjonen i sine forskrifter har 
konsentrert seg om sikkerhet og krav til avtale mellom bank og 
servicebyrå, mens Datatilsynet har gitt forskrifter om hva et 
register kan inneholde.
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4^4 Konsesjonsplikt for databehandlingsforetak^
Det kan også stilles spørsmål ved hva som er å betrakte som 

databehandlingsforetak, og som sådan må ha konsesjon for sin 
virksomhet.

Virksomheten til databehandlingsforetak er regulert i 
personregisterlovens kapittel 6.

§ 22

Virksomhet som består i å bearbeid personopp- 
lysniger for andre ved elektroniske hjelpemidler, må 
ikke settes i gang før Kongen her gitt samtykke til 
det. § 14 annet ledd gjelder tilsvarende.

Første ledd gjelder ikke dersom bearbeidelsen ute
lukkende skjer for andre foretak innen samme konsern.

Kongen kan gi utfyllende forskrifter om hva som skal 
reknes som databehandlingsforetak ved anvendelse av 
første ledd, og kan ved forskrift eller enkeltvedtak 
gjøre unntak fra de enkelte bestemmelser i dette 
kapitlet.

§ 23
Foretak som må ha konsesjon etter § 22 første ledd, 

må ikke uten avtale med oppdragsgiveren anvende 
opplysningene til andre formål enn det oppdraget 
gjelder. Opplysnignene kan heller ikke uten slik 
avtale overlates til noen andre for lagring eller 
bearbeidelse.

I § 22 første ledd er valgt ordet "virksomhet" for å markere
at det ikke er nødvendig at et databehandlingsforetak driver
forretningsmessig for at det skal være konsesjonspliktig. Det
kan også være et kooperativt foretak, og det er ikke en gang

35)nødvendig at det tar betalt for sine tjenesterJ . Nettopp 
bankenes datasentraler er trukket fram som eksempler på slike 
kooperative foretak^®). Hvis Visa ikke regnes for et eget 
finansieringsforetak som bare behandler register i egen virk
somhet, må det anses for et databehandlingsforetak, og er 
konsesjonspliktig etter denne bestemmelse.

Spørsmålet om hva som skal anses for et konsern må løses 
etter aksjelovens konsernbegrep. Regulering av hva som skal 
anses for et konsern finner vi i as. § 1-2:
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Eier et aksjeselskap så mange aksjer eller andeler i 
et annet selskap at det representerer flertallet av 
stemmene, anses førstnevnte selskap som morselskap og 
det sistnevnte som datterselskap. Eier morselskap 
sammen med datterselskap eller eier ett eller flere
datterselskaper tilsammen så mange aksjer eller andeler 
i et annet selskap som nevnt i første punktum, anses 
også sistnevnte selskap som datterselskap til 
morselskapet.

Har aksjeselskap ellers som eier av aksjer eller
selskapsandeler eller på grunn av avtale bestemmende
innflytelse over et annet selskap og en betydelig andel 
i dets driftsresultat, anses også det førstnevnte
selskap som morselskap og det andre som datterselskap.

Mor- og datterselskap utgjør tilsammen et konsern.

Etter den oversikt jeg har over eier- og driftsforholdene i 
de aktuelle foretak, kan ingen av dem anses for datterselskaper, 
slik at de ikke er unntatt fra konsesjonsplikt etter § 22 annet 
ledd.

4.S.Kredittopplysninger^
Lovens kapittel 5 har bestemmelser om kredittopplysnings- 

virksomhet. Disse får imidlertid ikke betydning i denne sammen
heng etter bestemmelser i forskriftenes kapittel 4, gitt i 
medhold av lovens § 13 annet ledd og § 17 annet ledd. De
bestemmelsene som er av betydning i denne sammenhengen er:

§ 4-1
Følgende virksomheter regnes ikke som kreditt

opplysnings virksomhet :
( 1 ) .......(2) meldinger fra banker....og fra finansierings

selskaper .... som gjelder dekningskontroll for
sjekk eller annet uttak fra konto, diskontering av 
veksler og avbetalingskontrakter. Det samme gjelder 
når slike meldinger formidles for bank eller 
finansierinngsselskap av et utenforstående foretak.

(3) .....
(4) .....
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Følgende virksomheter unntas fra konsesjonsplikten 
etter personregisterloven § 14:
(1) banker, jfr. lov av 24. mai 1961 nr. 2 om 

forretningsbanker og lov ov 24. mai 1961 om spare
banker .

(2) finansieringsvirksomhet i medhold av lov av 4. juni 
1976 nr. 7 1 om finansieringsvirksomhet.

(3) statsbanker opprettet ved egen lov.

4.6_0verføring_til_utlandet^
Etter forskriftenes § 8-1 må et foretak sende melding til

Datatilsynet på fastsatt skjema ved overføring av person
opplysninger til utlandet i god tid før overføring finner sted. 
Det er ikke nødvendig med samtykke, men Datatilsynet kan nekte 
eller sette vilkår for overføringen. Denne bestemmelsen får 
betydning ved internasjonale betalingssystemer og hvis et foretak 
ønsker å benytte et utenlandsk servicebyrå.

§ 4-2

5. Kommunikasjonsmonopoler.

5^1 Innledning^
For at et automatisert betalingssystem skal kunne fungere, 

er det nødvendig med kommunikasjon mellom systemets forskjellige 
deler. Dette forusetter at det finnes tilgjengelig, eller kan 
opprettes, kommunikasjonstjenester. De aktuelle kommuniaksjons- 
tjenestene er formidling av data over telenettet og over
bringelse av informasjonsbærere.

Slike tjenester vil for en stor del være forbeholdt 
offentlige monopolinstitusjoner, henholdsvis Postverket og 
Televerket. Televerket, som tilbyr de mest interessante 
tjenester i denne forbindelse, praktiserer også et visst monopol 
når det gjelder utstyr som kan knyttes til telenettet.

At en kommunikasjonstjeneste er underlagt et monopol, betyr 
for det første at det ikke kan etableres egne systemer ved siden 
av monopolene. Men det betyr også at det ikke kan etableres
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tjenester som faller innenfor monopolbestemmelsene, selv om 
slike tjenester ikke tilbys av disse. Dermed får særlig 
utbyggingen av Televerkets tjenester stor betydning for 
mulighetene til å etablere automatiserte betalingssystemer. 
Også prispolitikken vil få betydning for den fremtidige 
utvikling, f. eks. forholdet mellom takstene i det offentlige 
datanett og prisene for leie av lukket nett.

I denne sammenheng er det forøvrig interessant å merke seg 
at storbrukere av teletjenester er i ferd med å organisere seg i 
"Norsk Telebrukerforenig", for nettopp å kunne være med på å 
styre utviklingen på dette området.

5_.2 Postmonopolet^
Postverkets monopol er angitt i lov om postvesenet av 8. 

juni 1928 nr. 2, § 3:

Postvesenet har enerett til regelmessig og mot 
vederlag å motta til utlevering eller befordrelse innen 
riket og til å befordre mellom Norge og utlandet:
1) lukkede brev
2) Kort med skriftlige eller med skrift utfylte trykte 
meddelelser.

Kongen eller den han bemyndiger, kan gjøre unn
tagelser fra denne bestemmelsen, når særlige forhold 
gjør seg gjeldende.

Postverket tilbyr i dag de tjenester som faller innenfor 
monopolet. Spørsmålet om å gå utenfor postverket er derfor bare 
aktuelt der man mener å kunne forestå befordringen rimeligere 
eller hurtigere. Videre er man innenfor det området som faller 
inn under postmonopolet nødt til å akseptere postverkets avtale
vilkår og ansvarsbegrensninger.

Innenfor et automatisert betalingssystem vil det fortsatt 
være nødvendig med en viss bruk av papirdokumenter. Dette kan 
f. eks. være fakturaer, kontoutskrifter o.s.v. Disse vil 
normalt bli sendt som brev, og går derfor i utgangspunktet inn 
under § 3, 1. ledd nr. 1. Men postlovens § 3 antas ikke å være 
til hinder for at avsender bringer ut sine brev selv eller med 
eget ansatt bud, fordi distribusjonen da ikke antas å skje mot
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vederlag. Derimot antas vederlagskriteriet for oppfylt dersom 
en virksomhet distribuerer fremmed post og har en generell 
økonomisk interesse i ordningen, selv om det ikke oppnås

•3 7 )økonomisk fordel direkte i tilknytning til ombæringen^''.
En felles ombringelsestjeneste vil etter det foregående 

kunne rammes av postl. § 3. Helt klart er det i alle fall at en 
slik virksomhet kan forbys med hjemmel i postl. § 4, 3. ledd.
Etter denne kan det forbys å danne eller opprettholde sammen- 
slutniger til privat besørgelse av deltagernes eller andresoQ \
lukkede brev og kort3 ‘,

Av større interesse er det om ombæring av maskinlesbare 
databærere også faller inn under postverkets monopol. I en 
byrettsdom fra 1974 (Oslo byrett sak. nr. 751/74) ble det 
uttrykt tvil om hvorvidt lukkede sendinger som inneholder annet 
enn brev (skrevne medelelser), f. eks. matriser, dias eller 
mindre gjenstander, er å anse som "lukkede brev" i postlovens 
forstand. Retten fant det imidlertid ikke nødvendig å avgjøre 
tvilen.

Postdirektoratet har i et par uttalelser tatt stilling til 
spørsmålet. Med referanse til en sak som gjaldt forsendelse av 
data-materiell hevdes det at stansede bånd med regnskapsdata var 
å anse som "korrespondanse i vanlig forstand". Videre er "alle 
sendinger som inneholder meddelelser av enhver art, uansett 
fremstillingsmåte .... lydbånd, hullbånd og magnetbånd i denne 
forbindelse sidestilles med meddelelser på vanlig skrivepapir" 
(uttalelse 1972)39).

Ut fra denne forståelsen vil befordring av betalingsdata på 
maskinlesbare databærere også falle inn under postmonopolet.

5.3 Televerkets_monopol.
5.3.1 Telemonopolet. Automatiserte on-line betalings

systemer forutsetter direkte kommunikasjon mellom terminal og 
database via telenettet. Reguleringen av telekommunikasjoner 
blir derfor viktig for mulighetene til å bygge ut slike 
systemer.
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Televerket har etter lov om Enerette for Staten til befor
dring av meddelelser ved hjelp af Telegraflinjer og lignende 
anlegg av 20. april 1899, monopol på telekommunikasjons
tjenester .

Telemonopolet er spesielt interessant fordi den teknologiske 
utviklingen på dette feltet går svært fort. Faller en ny type 
tjeneste inn under monopolet, kan den ikke benyttes før 
Televerket bygger den ut. Eksempler på slike tekniske 
nyvinninger er kommunikasjon via laser og fiberoptikk.

Televerket har også, eller hevder å ha, et monopol når det 
gjelder levering av utstyr som kan knyttes til telenettet.

5.3.2 Tjenestemonopolet. Det er ikke tvilsomt at kommunika
sjon over tradisjonelle telelinjer eller radiolink faller inn 
under monopolet etter lovens § 1 nr. 1, litra a og b. Her
brukes uttrykkene kommunikasjon ad "elektrisk" eller 
"radioelektrisk" vei.

Kommuniksasjon via laser og fiberoptikk skjer ved hjelp av 
lys, og ikke ad "elektrisk" eller "radioelektrisk" vei. Dette 
faller derfor ikke inn under ordlyden i lovens § 1 nr. 1.

Da loven ved en lovendring i 1929 ble gitt den ordlyd den nå 
har, kunne ingen forestille seg muligheten for transmisjon med 
lys, og det er klart at det ikke var meningen å gjøre den 
tekniske overføringsmåte til kriterium for hvorvidt en virksom
het skal omfattes av monopolet.

Også praktiske hensyn taler mot å skille på dette grunnlag,
da det ville føre til lovendring hver gang en ny kommunikasjons-

401teknikk ble oppfunnet .
Det må ut fra dette antas at Televerkets monopol også 

omfatter teknikker som faller utenfor telegraflovens ordlyd.
Spørsmålet om rekkevidden av monopolet vil til syvende og 

sist være et samferdselspolitisk spørsmål. Om private eta
blerer kommunikasjonsnett basert på fiberoptikk, og får medhold 
i at dette ikke er i strid med monopolet, så er de ikke be
skyttet mot senere regulering som legger virksomheten inn under 

41 }monopolet ' .
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Et annet spørsmål er hvor langt inn til den enkelte bruker
monopolet rekker. Den aktuelle bestemmelsen for en vurdering av
dette er telegraflovens § 1 nr. 2 litra a, som bestemmer at § 1 
nr. 1 litra a ikke skal gjelde for:

anlegg som en kommune eller privatmann oppretter til 
eget bruk, når det hverken direkte eller indirekte 
oppebæres noen godtgjørelse for benyttelsen, og an
legget ikke kan anvendes til formidling av meddelelser 
m.v. ut over landets grenser.

Det må være klart at et internt nett, enten det er hus
telefon eller datanett, innenfor egen eiendom, faller inn under 
dette unntaket. Det må også være tillatt at andre benytter
anlegget, men man kan ikke ta seg betalt for bruken. Problemet 
oppstår når det gjelder kommunikasjon mellom flere avdelinger i
et konsern, og når et internt nett ønskes tilkoblet det

ho )offentlige nett. Rettstilstanden her er uklar

hl.)5.3.3 Utstyrsmonopolet har to "grader". Televerket 
hevder dels et monopol på levering av utstyr som skal kobles til 
telenettet, dels at utstyr skal være godkjent av Televerket. I 
praksis antar Televerket at de har monopol på omsetning av 
modem. Modem (modulator - demomdulator) er en signalomformer 
mellom datamaskinutrustning og telenettet.

Modem er typisk en frittsående enhet, men den kan også være 
bygget inn i datautrustningen. Televerket har ikke utøvet noe 
monopol på omsetning av terminaler med innnebygget modem, men 
utstyret er underlagt et krav om typegodkjenning.

Apparatmonopolet kan søkes hjemlet i telegraflovens § 1 nr.
1, litra a, ved at man må ha tillatelse til å anlegge eller 
drive stasjon eller innretning til avsendelse eller mottagelse 
av meddelelser o.s.v. Det er imdlertid tvilsomt om den 
bestemmelsen kan sies å gi hjemmel for monopol på levering av 
utstyr .

Telegraflovens § 1 nr. 3 gir hjemmel for å gi forskrifter om 
utstyr og drift. Dette innebærer at det kan settes om 
detaljerte kravsspesifikasjoner for utstyrets tekniske kvalitet, 
og hva utstyret skal kunne brukes til.
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I medhold av kgl. res. av 15. desember 1933 har Televerket 
utarbeidet et telefonreglement. Det antas at denne kgl. res. er 
gitt med hjemmel i telegrafloven § 1 nr. 3-, selv om det ikke er 
inntatt noen hjemmelshenvisning i resolusjonen. Reglementet er 
godkjent av Samferdselsdepartementet 13. november 1957.

Telefonreglementet artikkel 43 har følgende bestemmelse om 
apparatutstyr:

1. Televerket avgjør hva slags apparatutstyr abon
nentene kan få. Televerket skaffer utstyret og
setter det opp dersom annet ikke blir fastsatt.

2. Tilknytning av frmmed utstyr er bare tillatt når
Televerket gir samtykke til det. Televerkets styre 
fastsetter vilkårene. Dette gjelder apparatutstyr
og tilleggsimmretninger av alle slag og enhver form 
for tilknytning, - elektrisk, induktiv, akustisk, 
mekanisk m.v.

Det kan reises tvil om hvorvidt § 1 nr. 3 gir hjemmel for en 
slik utvidelse av monopolet.

Selv om loven ikke gir direkte hjemmel for et apparatmono
pol, inntar Televerket i praksis faste vilkår i sine avtaler med 
de enkelte abonnenter.

Televerket har hjemmel til å fastsette vilkår i medhold av
telegraflovens § 1 første punktum.

Telefonreglementet kan ut fra dette ses som et slikt avtale
vilkår. Spørsmålet blir da om det er begrensninger i hva slags 
vilkår Televerket som offentlig monopol kan stille.

Det er i en dom gjengitt i RT.1964:534 (Statens Kornfor
retning), fastslått at det er grenser for hva slags leverings- 
vilkår et offentlig monopol kan stille, men jeg går her ikke inn 
på spørsmålet om hvorvidt de aktuelle klausuler er slike som 
gyldig kan stilles. Spørsmålet drøftes generelt av Eckhoff i 
Forvaltningsrett, s. 148 - 153-

Det kan ut fra dette synes som om betalingsinstitusjonene 
ikke kan etablere egne kommunikasjonslinjer. Ønsker de et eget, 
lukket nett, må dette baseres på leie av linjer fra Televerket.
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Televerket har, eller hevder å ha, monopol på levering av 
det utstyr som er nødvendig for å kunne formidle data ut i
telenettet, men ikke når det gjelder utstyr for datafangst og
bearbeiding av disse data.

Noter:
I): Diners Club oppgir en gjennomsnittlig kredittid på ca. 40

dager, en tid som inkluderer en 14 dagers betalingsfrist
etter at faktura er mottatt. Eurocard har 10 dagers 
betalingsfrist, men begynner ikke å regne rente før etter
20 dager. American Express begynner å beregne renter 60 
dager etter at faktura er mottatt. Regner vi med at det i 
de to siste selskaper tar like lang tid før man mottar 
faktura som i Diners Club, ligger kredittiden på fra 36 
til 86 dager. Tallene er basert på opplysninger i 
Dagbladet 20. august 1982, s. 13

2): 0t. prp. nr. 36 (1975-76), s. 23.
3): NOU 1979:16, s. 212.
4): NOU 1977:12. s. 48 og 0t. prp. nr. 34 (1980-81), s. 56.
5): Eurocard eies med 1/3 av Eurocard Nord AB i Stockholm og

2/3 av norske banker (NOU 1979:16, s. 47) og Visa eies med 
50 % av 10 bokredittselskaper, 30 % av 3 forretningsbanker 
og 20 % av 15 sparebanker og Fellesbanken A/S. Aksje
kapitalen skal utvides i løpet av 1982, slik at alle del
tagende banker vil bli aksjonærer. (Orientering om 
Visa-samarbeidet i Norge, utgitt av Visa Norge A/S.) 0m 
eierforholdet i Diners Club, se s. 47.

6): Visa Norge opplyser at det for innenlandske Visa trans
aksjoner i dag tar ca. en uke fra kjøp foretas til konto 
blir belastet, forutsatt korrekt innsending av oppgaver fra 
brukerstedene.

7): Sann-tid: Databehandlingen blir utført samtidig med data
registreringen. (Definisjonen er hentet fra NOU 1977:56, 
s.220.)

8): Ot. prp. nr. 36 (1975-76), s. 23.
9): Foredrag til kgl. res. av 18.. sept. 1981, s. 3.
10): Eckhoff, Forvaltningsrett s. 620 - 622.
II): Foredrag til kgl. res. av 18. sept. 1981 s. 4 - 5.
12): Se eksempelvis Samarbeidsavtale mellom Visa Norge og 

brukerstedene, pkt. 8.
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13

14

15
16

17
18

19
20 

21 

22

23
24

25
26

27

28

29
30

31
32

33
34

35

: Årsmelding fra Bankinspeksjonen for året 1981, avsnitt 5.4, 
St.meld. nr. 94 (1981-82), Vedlegg 2, s. 19.

: Innstilling fra Penge- og Bankkomiteen om lov om 
sparebanker og lov om forretningsbanker (1958) s. 146.

; Carsten Smith, Bankrett og Statsstyre, Oslo 1980.
: Moe og Brandt-Kjelsen, Forretningsbankloven med kommentar, 
s. 12.

: Carsten Smith, Bankrett og Statsstyre, s. 255.

: Innstillingen (1958), s. 146.
: Smith, l.c., s. 255 - 256.
: Moe og Brandt-Kjelsen s. 13 - 14.
: NOU 1974:1, s. 18 og Diners Club brosjyre.
: Aftenposten 21. januar 1983, s. 24: "Omorganisering i
Vesta-Hygea. Vesta kjøper Nev.i, holdingselskap dannes."

: Moe og Brandt-Kjelsen s. 14.
: Lov om samtykke til utbygging av næringsverksemd og r e t t 

leiing om stadval (etableringsloven) av 20. februar 1976 
nr. 5, med forskrifter fastsatt ved Kgl. res. av 10.
desember 1976.

: Karlsson, s. 44
: Katskee & Wright i Computer/Law journal Vol. II, No. 1 1980 
s. 13.

: Avdelingssjef Bjørn Helland-Hansen i Norol i et intervju 
med "Norsk Olje" nr. 2, 1982.

: Lov av 4. april 1924 om aktiebanker, opphevet ved innføring
av f bl.

: Moe og Brandt-Kjelsen s. 55 - 56.
: NOU 1982:39, s. 31. Utredningen gir i kapittel 5 en
redegjørelse for dagens praksis ved filialetableringer.

: Prosjektrapport, s. 23.
: Prosjektrapport, vedlegg 6.
: Opplysninger innhentet hos Datatilsynet.
: Datatilsynets årsmelding 1980 s. 51 - 52.
: 0t. prp. nr. 2, 1977/78 s. 93.
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36): NOU 1974:27, s. 19.
37): Brække, s. 18 - 19.
38): X.c., s. 21 - 23.

39): l.o., s. 5.
40): Forsberg: Jus, Tele og Data II, s. 9 - 10.
41): Andenæs: Statsforfatningen i Norge, s. 482 -485.

42): Forsberg: Jus, Tele og Data II, s. 43 - 44.
43): Avsnittet bygger i sin helhet på Forsberg: Jus, Tele og

Data II, s. 49 - 55.
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Kapittel IV

ARBEIDSRETTSLIGE SPØRSMÅL.

1 ■ Innledning.

Så langt har vi sett på forholdet til offentlige myndigheter 
i forbindelse med etablering av betalingssystemer. Men det er 
også nødvendig å se på forholdene innad i systemene. Innføring 
av nye betalingssystetmer medfører også arbeidsrettslige pro
blemer. Forholdet til de ansatte og de ansattes medvirkning er 
problemer som kommer inn ved innføring av ny teknologi. Disse 
probleme vil bli behandlet på et generelt plan i et annet pro
sjekt ved avdelingen, TERESA (23) Arbeidsmiljø og Datateknologi: 
Arbeidsrettslige aspekter, et prosjekt som gjennomføres av 
forskningsstipendiat Mette Borehgrevink. I rapporten fra det 
prosjektet vil blant annet den arbeidsrettslige reguleringen 
innen bankene bli behandlet særskilt. Jeg vil derfor ikke gå 
inn på noen analyse av de arbeidsrettslige spørsmålene, men bare 
ta med en oversikt over de viktigste problemstillingene.

2. Problemområde.

2.1 Reduksjon av antall arbeidsplasser.
De ansatte i en organisasjon hvor slike betalingssystemer 

vil bli innført, frykter for reduksjon av antall arbeidsplasser. 
Dette gjelder dels at ansatte skal bli oppsagt, men også at nye 
ikke blir ansatt i forbindelse med såkalt "naturlig avgang".

Hittil har innføring av EDB i betalingsformidlingen falt 
sammen med en sterk økning i antall transaksjoner, noe som netto 
har ført til en betydelig økning i antall arbeidsplasser i 
bankene. Men det er ventet at den videre utvikling kan føre til 
en nedgang i sysselsettingen for visse grupper bankpersonell.

Reduksjon i antall ansatte kan skje både ved det betalings
sted hvor et nytt betalingssystem innføres og i betalings
institusjon .
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2.2 Endring i J2 bb-innhold^
Et generelt trekk ved innføring av ny teknologi er at tekno

logien i stor grad bestemmer arbeidsoppgavene. Det skjer gjerne 
en polarisering, ved at de mellomkvalifiserte oppgavene for
svinner til fordel for høyt kvalifiserte jobber og rutinejobber.

Bruk av transaksjonskort vil redusere pengebehandlingen i 
kassa. Funksjonene her vil bli redusert til bare registrering 
av priser eller varekoder. Undersøkelser gjort i Østeriket
konkluderer med at 35 - 40 % av kundens tid ved kassa går med

2)til betalingstransaksjonen Her ligger klare muligheter for
rasjonalisering ved innføring av ny betalingsteknologi, men det 
vil samtidig føre til at betjeningens kontakt med kundene blir 
enda dårligere enn i dag.

Innenfor betalingsinstitusjonene vil det også kunne bli 
redusert kundekontakt. Videre kan en rekke arbeidsoppgaver bli 
flyttet ut av bedriften.

2.3 Strukturendringer^
Med strukturendringer siktes her til endringer når det 

gjelder hvem som skal utføre arbeidet, og hvor det utføres. Det 
kan dreie seg om hvilken organisasjon som skal utføre arbeidet 
eller hvem som skal gjøre det innenfor en organisasjon. Vi kan 
også ta med fordelingen av arbeid mellom mennesker og maskiner 
som et strukturspørsmål. Dette har derfor nær sammenheng med 
reduksjon av arbeidsplasser og endring i jobb-innhold.

Innføring av en ny betalingsteknologi vil i stor grad 
integrere kjøp i vid forstand og betalingsformidling. I ut
landet er det allerede i gang forsøk hvor butikker kan ta i mot 
innskudd eller foreta utbetalinger fra kundenes konti. Det kan 
stilles spørsmål ved hvorvidt butikkpersonalet utfører bank
tjenester, eller om betalingsinstitusjonene overtar oppgaver fra 
de handlende.

En del arbeidsoppgaver kan bli flyttet ut fra de bedrifter 
hvor de tradisjonelt har blitt foretatt, til egne data
behandlingsforetak, eller slik at kundene utfører dem selv.
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Endelig kan den nye teknologien medføre nye arbeidsoppgaver.
Dette gjelder arbeid med systemsiden, noe som blir overlatt nye
yrkesgrupper, men også nye oppgaver for eksisterende personale.
Et eksempel på det siste er feilretting og etterfylling av mini-

3)banker .
De ansatte i bankene frykter at en liberalisering i adgangen 

til å bygge ut automatiserte systemer vil få negative syssel- 
settingsmessige konsekvenser. De vil derfor opprettholde konse
sjonsplikt for minibanker, og innføre tilsvarende konsesjons
plikt for salgsstedsterminaler, selv om de ellers går inn for en 
liberalisering av konsesjonsplikten i forbindelse med etablering 
av filialer. De ønsker også en debatt om ønskeligheten av
ytterligere automatisering, f. eks. i retning av hjemme- 

ii)terminaler .

2.4 Overvåkning og_kontroll av de ansatte._
I innføringen av nye betalingssystemer ligger det ikke noen 

direkte muligheter for personalovervåkning. Imidlertid er det 
klart at innføring av terminaler med store registreringsmulig
heter gjør det enklere å innføre et personalovervåkningssystem. 
De ansatte nærer en ikke helt ubegrunnet frykt for en slik 
utvikling.

3 ■ Regulering■

Det finnes en del bestemmelser som stiller visse minstekrav 
til den utrustningen som skal nyttes. Disse spørsmål trekker 
jeg ikke inn her.

Den viktigste siden ved den arbeidsrettslige reguleringen 
her er at den sikrer de ansatte innflytelse når det gjelder 
innføring av slike systemer og utformingen av dem. Denne retten 
sikres dels gjennom lovbestemmelser, dels gjennom avtaler.

De aktuelle lovbestemmelser er arbeidsmiljølovens § 12 nr.
3, som bestemmer at:

Arbeidstakere og deres tillitsvalgte skal holdes 
orientert om systemer som nyttes ved planlegging og
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gjennomføring av arbeidet, herunder om planlagte 
endringer i slike systemer. De skal gis den opplæring 
som er nødvendig for å sette seg inn i systemene, og de 
skal være med på å utforme dem.

Videre bestemmes det i § 19, 2. ledd, at arbeidstilsynets
samtykke skal innhentes før en eksisterende virksomhet vil 
foreta slike endringer i lokaler, produksjonsprosessen, maskin
utstyr m.v. at det vil føre til vesentlige endringer i arbeids
miljøet .

Endelig kan reglene om arbeidsmiljøutvalg i §§ 23 og 24 få 
betydning.

Den viktigste reguleringen finner vi i avtaleverket, men 
mens lovgivningen gjelder for alle, gjelder avtalene bare for de 
som er part i dem.

De områder hvor automatiserte betalingssystemer i dag er 
aktuelle, er alle utenfor LO - NAF området, slik at det vil være 
flere adskilte avtaleverk som regulerer spørsmålene. Avtalene 
er imidlertid like i hovedtrekkene.

De avtaler som inngår er gjerne en generell hovedavtale, en 
generell dataavtale og lokale avtaler, eventuelt også separate 
avtaler for bestemte arbeidsoppgaver.

Hovedinnholdet i avtalene er bestemmelser om tillitsvalgte 
og deres arbeid, at de ansatte skal få skikkelig informasjon på 
et forståelig språk og at de skal gis anledning til å uttale seg 
på et tidlig tidspunkt. De ansatte skal videre være
representert i eventuelle utredningsutvalg. De ansatte har 
neppe noen generell vetorett ved innføring av nye systemer, men 
etter overenskomstene i bankbransjen har de tillitsvalgte veto
rett m.h.t. systemer for innhenting av arbeidsmengdestatistikk/ c)volumstatistikk '.

I denne sammenhengen er det spesiell grunn til å nevne 
avtalen mellom Bankforeningen og Sparebankforeningen på den ene 
siden og Norges Bankfunksjonærers Forbund på den andre, om 
etterfylling av minibanker. Hovedinnholdet i denne er at den 
enkeltes deltagelse i en slik feilrettings- og serviceordning

o )skal være frivillig .
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Noter:
1 ): NOU 1979: 16, s. 177 - 178.
2): Plenk, s. 8.
3): Rammeavtalen mellom Bankenes Arbeidsgiverforening og Norges 

Bankfunksjonærers Forbund om "prøveordning vedrørende feil
retting og etterfylling (service) av bankautomater" 
behandles nærmere av Borchgrevink.

4): NOU 1982:39, s. 31 - 32.
5): Spørsmålet om vetorett behandles av Borchgrevink.
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Kapittel V
PENGEKRAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL.

1. Utgangspunkter for drøftelsen

1.1 Innledning^
Når vi går inn på en drøftelse av avtaleforholdene i sys

temet og de privatrettslige spørsmål som knytter seg til denne 
type betaling, må vi ha utgangspunktet klart: A har levert en
vare eller tjeneste til B, og B skal overføre sin motytelse til 
A i form av betalingsmidler.

I denne sammenheng regner vi også uttak og andre tjenester 
fra minibank som kjøp av tjeneste.

Når betalingen ikke skjer umiddelbart i form av kontanter, 
får vi spørsmål om når betaling har funnet sted. I dette ligger
for det første et spørsmål om når debitor kan anses for å ha
foretatt en rettidig oppfyllelse, og for det andre et spørsmål 
om når risiko for beløpet går over fra debitor til kreditor.

Betalingsformidling er lite lovregulert, og det meste av den 
lovgivning som finnes er begrenset til spesielle tjenester, og 
kan ikke uten videre benyttes utenfor sitt særområde1 .̂ Dette
gjelder f.eks. sjekkloven og forskrifter om postgiro gitt i
medhold av postlovens § 25. Betalingsformidling er i stor grad 
basert på avtaler, og utgangspunktet for en vurdering av retts
forholdene innen betalingsformidlingen blir derfor de avtaler 
tjenestene er basert på og generell avtale- og obligasjons-
rettslig regulering.

I norsk rett tar man utgangspunkt i Gbl. § 3- Det er antatt 
at reglene i denne paragraf vil kunne anvendes analogisk på 
andre pengekrav enn de som er knyttet til gjeldsbrev2 .̂ Disse 
reglene bestemmer at hvis annet ikke er avtalt, skal betaling 
skje hos kreditor. Et annet utgangspunkt er reglene om 
objektivt ansvar for pengeforpliktelser, særlig Gbl. §§6, 7 og
40.

Av disse bestemmelser utledes at beløpet ikke anses for opp
gjort før det kommer fram til kreditor, og at debitor har risi
koen for beløp under fremsendelse.
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Dette reiser to hovedspørsmål i forholdet mellom debitor og 
kreditor:
- Når kan man anse beløpet for å være hos kreditor?
- Når kan vi anse en annen løsning for å være avtalt, enten
uttrykkelig eller forutsetningsvis?

I tillegg til dette kommer en rekke spørsmål om betalings-
formidlers ansvar overfor debitor og kreditor. Videre kommer
ansvars- og risikofordelingen mellom de institusjoner som deltar 
ved gjennomføringen av betalingstransaksjonen.

For å kunnne drøfte disse spørsmål er det nødvendig å se på 
hva slags avtaler systemene bygger på, og hvordan transaksjonene 
gjennomføres i systemet.

Med primæravtaler menes her avtaler mellom betalingssystemet
og dets brukere, og avtaler mellom samarbeidende betalings
institusjoner. Sekundæravtaler brukes om avtaler mellom
betalingsinstitusjonene og deres underleverandører av tjenester.

2^2 _Primæravtaler i systemene.
1.2.1 Kortet benyttet som kvittering og/eller legitimasjons
tegn . I denne sammenheng benyttes ikke kortet i betalingssammen- 
heng. Det er kun et legitimasjonstegn, men kan som sådan være 
en kvittering for en underliggende betalingstransaksjon, f. eks. 
som kvittering på betalt parkeringsavgift. Men det kan også 
være legitimasjon som ikke er knyttet til noen betaling, f. eks. 
adgangstegn til en bedrift.

Vi kan her skille mellom kort hvor det ikke benyttes noen 
personlig kode ved siden av, slik at det kan benyttes av alle 
som har kortet i hende. Dette kan vi kalle ihendehaver-
legitimasjon. På den andre siden har vi så de legitimasjonskort 
hvor det i tillegg må benyttes en PIN-kode for identifikasjon. 
Denne siste gruppen vil være mest aktuell der det benyttes som 
adgangstegn.

Da kort i denne gruppen ikke benyttes til betaling, vil de 
ikke bli behandlet nærmere.



-85-

1.2.2 Interne betalingskortsystemer■ Dette er kort som bare 
kan benyttes ved kjøp av varer eller tjenester 1 det firma som 
har utstedt kortet. Det er her bare en avtale mellom kortholder 
og kortutsteder. Den enkelte transaksjon utføres innenfor 
rammen av den inngåtte avtale. Det eneste slike system som er i 
drift i Norge er Norol-kort systemet.

1.2.3 Minibank. Minibanksystemet kan også i utgangspunktet 
betraktes som et internt system hvis man bygger på fullstendig 
identifikasjon mellom de deltagende banker.

I denne sammenhengen er det imidlertid nødvendig også å se 
på forholdet mellom de deltagende banker for igjen å kunne se på 
forholdet mellom kortholder og den bank hvor transaksjonen ut
føres .

De primæravtaler som inngår i minibanksystemet er:
Kortholder må ha en kontoavtale med sin bank. Den bank som 

har utstedt det aktuelle kort vil i det følgende bli kalt konto
bank. Dette vil normalt være en sjekk-disponibel konto, men 
noen nødvendig forutsetning er det ikke. Innenfor rammen av 
denne avtalen må det så inngås avtale om at kontoen skal kunne 
disponeres med minibankkort.

I tillegg er det nødvendig med avtaler mellom de banker som 
deltar i minibanksystemet, slik at det er mulig for kortholder å 
benytte andre minibanker enn den som drives av den bank han har 
kontoforbindelse med. Dette er i praksis gjort gjennom en sam
arbeidsavtale inngått mellom de to bankforeninger, og som de 
enkelte banker som deltar, har sluttet seg til. De kan ha
sluttet seg til som aktive eller passive deltagere. Aktive 
deltagere er banker som selv installerer en eller flere mini
banker som inngår i bankautoraatsamarbeidet. Passiv deltager er 
en bank som ikke selv installerer bankautomat, men som ønsker å 
tilby sine kunder bankautomattjenester. Den bank som den 
benyttede terminal står tilknyttet vil i det følgende bli kalt 
transakjonsbank.
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Innenfor rammen av disse avtaler utføres så den enkelte 
transaksjon, som kan ses som en avtale mellom kortholder og 
transaksjonsbank.

1.2.4 Salgsstedsterminaler. Utgangspunktet her er at kort
holder må ha en minibankavtale med sin bank. Denne utvides så 
til også å dekke salgssteder.

Brukerstedet inngår en avtale med sin bank - transaksjons- 
banken.

Det er også nødvendig med en avtale mellom bankene til
svarende samarbeidsavtalen om minibanker, som omfatter salgs- 
stedsautoma.ter. Her er det vel også nødvendig at de enkelte 
salgssteder slutter seg til en slik avtale. Noen slik sam
arbeidsavtale er etter hva jeg kjenner til, ennå ikke inngått.

Den enkelte transaksjon inngås så innenfor rammen av disse 
avtaler .

113__Sekundære_avtaler.
Med sekundære avtaler forstås avtaler som inngås med under

leverandører av tjenester som er nødvendige forutsetninger for 
drift av systemet, men som ikke inngår i avtalene mellom del
tagerne. Dette vil gjelde datasentraler og leverandører av 
kommunikasjon, i første rekke Televerket.

2. Gjennomføring av transaksjonene.

De rettslige spørsmål som reiser seg ved innføring av nye 
betalingssystemer kan deles i to grupper. Den første gjelder de 
tradisjonelle rettsspørsmål innen betalingsformidlingen, og hva 
slags endringer i reguleringen av disse som forårsakes av ny 
teknologi. Den andre gruppen er nye rettsspørsmål som knytter 
seg direkte til innføringen av den nye teknologien, fordi trans
aksjonene ikke lenger vil være knyttet til noe tradisjonelt 
dokument.
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Vi kan splitte transaksjonen i tre stadier: Kjøpet skal
først registreres: Hvem som kjøper (dette er ikke nødvendig ved
kontant kjøp), hva som blir kjøpt og prisen. På basis av disse 
opplysninger må det skrives ut en form for faktura. Først etter 
at dette er foretatt, iverksettes selve betalingstransaksjonen.

Registreringen kan skje helt automatisk. Når man fyller 
bensin står ofte telleverket på pumpa i forbindelse med kassa- 
registret. Det kan videre benyttes forskjellige koder, f.eks. 
strekkoder, som kan leses maskinelt. Varene må gjerne styrers 
manuelt forbi registreringsenheten, og det kan derfor være en 
smaksak hvorvidt man vil regne en slik registrering for auto
matisk. Det kan også være en blanding av automatisk og manuell 
registrering, f. eks. når man fyller bensin, noe som registreres 
automatisk, og i tillegg kjøper en avis eller noe annet som blir 
registrert manuelt.

Faktureringen vil i de aller fleste tilfeller skje auto
matisk. Etter at registrering er foretatt, vil kassa-apparatet 
regne ut summen og skrive ut en nota. Denne kan inneholde bare 
de registrerte summer, eller også informasjon om varekode eller 
varenavn, kunde o.s.v.

Ofte vil det være hensiktsmessig å se registrering og faktu
rering som en operasjon: Etter at alle varer er registrert,
regner kassa-apparatet ut hva som skal betales. Men systemene 
kan også være bygget opp med flere lokale registreringsenheter, 
slik at flere uavhengige registrerte transaksjoner samles på en 
faktura som skrives ut sentralt i systemet. Norol-kort systemet 
fungerer på denne måten.

Etter at kunden har mottatt sin faktura, kommer vi over i 
betalingsstadiet ■ Transaksjonen er avsluttet når betaling er 
foretatt, hvilket vil si når pengene har kommet fram til 
kreditor. Ved de alminnelige kontantkjøp skjer betalingen mot 
faktura, og kjøpsgjenstanden utleveres mot betalingen. Men 
benytter debitor seg av et eller annet betalingsformidlings- 
system, skytes det inn en ny prosess mellom faktureringen og 
betalingen.

Det er vanlig å dele oppgjørsformene inn i to hovedgrupper: 
Kontant og kreditt. Kontant er basert på at det som skal



presteres (salgsgjenstand eller tjeneste), skal utveksles mot 
kjøpesummen, og at ingen plikter å betale eller prestere uten 
motytelse^. Kreditt i et to-part forhold kan enten ytes i form 
av forskuddsbetaling eller betalingshenstand1̂  .

De forskjellige betalingsformidlingssystemene gir mulige 
oppgjørsmåter, praktiske måter for å få utført en betalings
transaksjon, men fortsatt er utgangspunktet at betaling ikke har 
funnet sted før betaling har kommet fram til kreditor. Det kan 
derfor være behov for en ytterligere presisering av sondringen 
mellom kontant og kreditt.

En forutsetning for at kreditor vil overlevere sin ytelse 
uten samtidig å få betaling, er at han har tilstrekkelig trygg
het for at han siden vil motta betaling. Denne tryggheten 
bygger på to komponenter: Tillit til debitor og tillit til det
system han benytter seg av. Tilliten til debitor er avgjørende 
for om kreditor vil kreve betalingstransaksjonen igangsatt før 
kreditor erlegger sin ytelse. Det blir et spørsmål om hvorvidt 
kreditor vil påta seg risikoen for kjøpers betalingsevne og 
-vilje, slik at en betalingstransaksjon senere vil bli iverk
satt. Tilliten til systemet er avgjørende for hvorvidt den
tilbudte oppgjørsmåte blir godtatt, der kreditor ikke vil påta 
seg denne risikoen.

Også der kreditor gir oppgjørshenstand, er det nødvendig med 
en viss tillit til systemet, men den får her en annen karakter. 
Her er det debitor som må kunne stole på at den transaksjon han 
setter i gang blir gjennomført, slik at han ikke blir krevet en 
gang til for samme beløp. Kreditor vil her kunne holde seg til 
debitor om systemet svikter, og har her påtatt seg risikoen for 
betaling vil skje.

Har kreditor ikke påtatt seg risikoen for at betaling vil
skje, må han kunne holde seg til systemet for det tilfelle at 
det ikke er dekning for den igangsatte transaksjon. Det er 
derfor nødvendig at systemet stiller en garanti overfor 
kreditor.

Det kan etter dette synes hensiktsmessig å dele trans
aksjonene inn i tre grupper: Kontant, hvor kreditor erlegger
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sin ytelse mot penger, betalingshenstand med garanti og 
betalingshenstand uten garanti.

Tilpasset tradisjonell kjøpsrettsterminologi, kan betalings
henstand med garanti ses som levering mot betalingsdokument. 
Dette blir nærmest et motstykke til betaling mot transport
dokument, noe som er vanlig ved distansehandel^. Det er 
imidlertid ikke heldig å innføre et slikt dokumentbegrep i en 
fremstilling som primært tar sikte på dokumentløse trans
aksjoner .

Vi kan skille mellom systemer hvor betalingsformidler gir 
generelle garantier for transaksjoner av en viss type, og 
systemer hvor den enkelte transaksjon garanteres. Det siste har 
vi hvis det benyttes bekreftede sjekker etter sjekklovens § 25, 
og i systemer hvor det foretas dekningskontroll av den enkelte 
transaksjon. Det kan godt tenkes begge deler innenfor et 
system, f.eks. slik at det er gitt en generell garanti for 
transaksjoner opp til et bestemt beløp, men at større trans
aksjoner må godkjennes særskilt.

Ved dekningskontroll kan det reises spørsmål om når 
betalingsformidler har påtatt seg en selvstendig betalings
forpliktelse, og når det bare er gitt uformelle opplysninger om 
kontoforholdene. Problemet kan først og fremst tenkes å oppstå 
ved sjekker, fordi det her er en løs forbindelse mellom sjekk- 
mottager og kontobank. Det her her ingen faste rutiner for 
bekreftelse. Mellom bankene foretas rutinemessige forespørsler 
om dekning for sjekker via telefon, og kontobanken anses da for 
å ha påtatt seg en selvstendeig forpliktelse, mens tilsvarende 
opplysninger overfor private bare regnes som en uformell opp-r \
lysning .

Kortbaserte systemer er i større grad basert på avtaler, og 
fremgangsmåte ved bekreftelse av transaksjoner vil som regel 
være regulert i avtalen mellom kortselskap og brukersted. Ved 
manuelle systemer får brukerstedet oppgitt et kontrollnummer som 
påføres salgsnotaen. I automatiske systemer registreres dette i 
den base systemet er knyttet til, og som transaksjonen kontrol
leres mot. Av sikkerhetsmessige grunner registreres det ikke 
direkte den bokførte saldo, men i "skyggesaldo". Bokført saldo
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oppdateres satsvis en gang i døgnet. Systemet ligner på for
holdet mellom dagbok og grunnbok når det gjelder tinglysning, 
men tidsprioritet vil her ikke ha noen betydning hvis trans
aksjonen er akseptert.

Skulle betalingsformidler ved en feil akseptere flere trans
aksjoner enn det er dekning for, vil han være forpliktet overfor 
alle kreditorer. Ved eventuell konkurs hos betalingsformidler, 
foretas ingen prioritering mellom uprioriterte fordringer.

Innenfor et system med kontroll av hver enkelt transaksjon, 
f. eks. et direktekoblet betalingssystem (se nærmere avsnitt 6), 
kan det være vanskelig å trekke grensen mellom kontant og 
henstand med garanti. Det vil ikke ha noen stor praktisk 
betydning å trekke denne sondringen presist, da det bare er navn 
som brukes til beskrivelse. Det kan ikke trekkes slutninger ut 
fra begrepene.

Det typiske ved kontantkjøpet er at selgeren har sikkerhet i 
salgsgjenstanden i form av tilbakeholdsrett, og kjøperen har 
tilsvarende sikkerhet i kjøpesummen^^. Ved betalingshenstand 
med garanti byttes selgerenes sikkerhet i salgsgjenstanden ut 
med en annen form for sikkerhet. For å unngå grenseproblemer er 
det mest hensiktsmessig å regne alle kjøp hvor betalingen går 
via en tredjemann som garanterer overfor kreditor, for 
betalingshenstand med garanti. Det vil da være uten betydning 
om det tar noen millisekunder eller dager å gjennomføre 
betalingstransaksjonen.

Innenfor tradisjonelle, blankettbaserte systemer, må et 
betalingssystem med garanti være et debetoverføringssystem. 
Dette fordi kreditor får kontroll med det dokument transaksjonen 
er knyttet til allerede på leveringstidspunktet. Ved kredit- 
overføringssystemer går transaksjonen først til betalingsfor
midler, og deretter til kreditor. Den tid som går med til dette 
vil hindre bruk av slike systemer hvor man vil basere seg på 
ytelse mot ytelse.

Direkte debitering er et betalingssystem som står i en sær
stilling. Her er det kreditor som, etter en på forhånd inngått 
avtale med debitor og dennes bank, foretar belastning av
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debitors konto. Det må rgnes som en form for debetoverførings-
system, men kreditor får her ikke noen anvisning for den enkelte
transaksjon. Kreditor får en fullmakt til innenfor visse rammer 
å belaste debitors konto.

Betalingsformen er mest aktuell ved periodiske betalinger, 
som f. eks. abonnementer, forsikringspremier osv. Hittil er 
slike ordninger mest vanlig ved faste oppdrag i bank, og 
betaling til banker, f. eks. renter og avdrag på lån.

3. Forholdet mellom debitor og kreditor.

3 . 1 _Innledning.
Utgangspunktet er her som nevnt å finne i Gbl. § 3-' Be

taling skal skje hos kreditor. Av dette følger at frigjørende 
betaling ikke er skjedd før betalingen har kommet fram til 
kreditor.

For å kunne ta stilling til om frigjørende betaling har 
skjedd, må vi først ta standpunkt til hva slags oppgjør kreditor 
må godta. Selv om det i utgangspunktet bare er gangbare norske 
sedler og mynt som er tvungne betalingsmidler, kan det tenkes 
at andre oppgjørsformer må sidestilles med dette. Videre må vi 
se på hva som er riktig oppfyllelsessted, hvem som har risikoen 
for beløp under fremsendelse og når beløpet må anses for å ha 
kommet fram til betalingsstedet.

Dette gir likevel ikke mer enn utgangspunkter. For det 
første gjelder dette bare hvis annet ikke er avtalt. Valg av 
oppgjørsform og -sted kan være regulert gjennom uttrykkelig 
avtale eller forutsetningsvis. For det annet gjelder det en del 
lovfestede unntak, blant annet når det gjelder betaling av 
arbeidslønn, husleie og en del offentlige avgifter. Disse vil 
imidlertid ikke bli drøftet særskilt. Når vi skal drøfte 
oppgjørsform, risiko og betalingssted, må vi derfor ta ut
gangspunkt i avtalen mellom partene.

For å kunne vurdere de nye betalingstjenestene, er det nød
vendig først å drøfte en del generelle utgangspunkter.
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3.2 Hva slags oppgjør_må kreditor godta?
Utgangspunktet er at kreditor bare er tvunget til å godta 

oppgjør i gangbare norske kroner. Utgangspunktet er videre at
debitor skal gjøre opp med nøyaktig beløp.

Det kan ikke være tvilsomt at kreditor må godta at debitor 
ikke selv møter opp med pengene på forfallsdag. Kreditor må 
godta at man bruker en transportør, selv om dette kan føre til 
noe merarbeid for kreditor.

Ved betaling av husleie er det i husl. § 11, 4. ledd, 2.
pkt., bestemt at leier har rett til å betale leien gjennom post
verket. I en lagmannsrettsdom gjengitt i RG.1971:271, ble
betaling via bank likestilt med betaling via post. Denne

8 )bestemmelsen gjelder imidlertid, i følge Augdahl , et så
spesielt forhold at den ikke kan anvendes analogisk. Det dreier 
seg om betaling som regulært skal erlegges forskuddsvis, det 
gjelder stadige betalinger med korte mellomrom og relativt små 
beløp.

I teorien er det reist spørsmål om hvorvidt ikke også sjekk 
og giro i alle fall i visse situasjoner må regnes som tvungent q)betalingsmiddel '.

Utgangspunktet for denne vurderingen synes å være hvor stor 
grad av gjensidighet det er i forholdet, hvor stor grad av 
usikkerhet som knytter seg til innløsningen av betalingsinstru
mentet og hvor mye merarbeid det fører til for kreditor.

Det synes som om man i teorien mener kreditor ikke kan nekte 
å godta betaling gjennom post, men at man er noe mer reservert 
når det gjelder betaling med sjekk. Men kreditor kan neppe 
avvise sjekken hvis den er under garantigrensen, og ikke særlige 
grunner taler mot å godta slikt oppgjør. Særlig grunn kan da f. 
eks. være avtale eller forutsetninger mellom partene, eller at 
kreditor ikke har mulighet til å la oppgjøret gå over konto. 
Det har vært hevdet at sjekker som er bekreftet etter sjekkl. § 
25, ikke kan avvises.

Carsten Smith10  ̂ er vel den som treffer best når han sier at 
sjekk og giroordninger i dag må anses så utbredt at debitor må 
kunne gå ut fra at slikt oppgjør vil bli godtatt. Et slikt 
oppgjørstilbud må derfor virke fristavbrytende, dvs. at det
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suspenderer debitor-mora, men kreditor har ingen plikt til å 
godta slikt oppgjør, og kommer derfor ikke i mora ved å avvise. 
Debitor må da få en ny frist for å foreta et oppgjør kreditor 
ikke kan avvise.

Mer interessant i vår sammenheng er det at kreditor kan være 
bundet av tilbud til debitor, eller oppgjørsform kan være 
regulert i avtale mellom partene, enten utrykkelig eller forut
setningsvis .

Gir kreditor instrukser om hvordan han ønsker oppgjør, f. 
eks. ved å legge ved ferdig utfylte giroblanketter, vil det 
binde kreditor til å måtte godta slikt oppgjør, og det kan føre 
til at han bærer risikoen for denne oppgjørsmåte. Det er vanlig 
å regne dette som forslag til oppgjør. Debitor står fortsatt 
fritt til å velge alternative oppgjørsformer11^. Etter mitt syn 
kan ikke dette være ubetinget riktig. Utgangspunktet er at 
heller ikke kreditor kan kreve oppgjør i annet enn det som er 
tvungent betalingsmiddel uten særskilt hjemmel. Men etter gbl. 
§ 3, 2. ledd kan han kreve oppgjør på et annet sted en hos seg, 
slik at han ut fra dette kan kreve oppgjør i en bank eller på et 
postkontor.

1 ? )Augdahl mener at hvis kreditor sender en regning med 
påtrykt bank- eller postgironummer, ligger det i det et selvsagt
samtykke til at beløpet innbetales på hans girokonto.

1 0̂ .I betalingsformidlingsutvalget var det dissens pa spørs
målet om angivelse av kontonummer skulle ses på som en opp
fordring til å betale inn til dennes konto. For å få en av
klaring, ble det foreslått to alternative endringer i gbl. § 3.

En mulig forklaring på de forskjellige syn ligger i at 
Augdahl bruker uttrykket "samtykke", mens betalingsformidlings
utvalget i stedet velger "oppfordring". Videre at utvalget
tillegger en slik oppfordring stor betydning. I følge utvalget 
vil en oppfordring om å betale gjennom bankgiro ikke bare binde 
kreditor til å godta oppgjør pr. giro, men den gjør også banken 
til rett sted for oppfyllelse, slik at risikoen for beløpet
dermed går over på kreditor nå beløpet er overgitt banken.

Den beste løsningen synes å måtte bli at hvis kreditor 
trykker kontonummer på regning eller faktura, vil han komme i



-94-

kreditor-mora ved å avvise slikt oppgjør, men debitor har 
fortsatt risikoen for beløpet til det er disponibelt på 
kreditors konto. For at kreditor også skal ha anvist bank eller 
post som betalingssted, må det kreves noe mer. Her må ferdig 
utfylte giroblanketter være tilstrekkelig.

Avtalereguleringen kan gå i to retninger: Den kan inn
skrenke debitors valg eller den kan binde kreditor til å godta 
visse oppgjørsformer, men slik at debitor fortsatt har valget 
mellom disse og andre oppgjørsformer. Ofte vil disse to sidene 
henge sammen, slik at bare bestemte oppgjørsformer kan benyttes 
mellom partene. Et eksempel på at valget er helt bundet gjennom 
avtale har vi i Norol sine betingelser for bruk av Norol-kort, 
avsnitt nr. 2, annen setning:

"Kontoinnehaveren plikter å benytte Norols innbe- 
talingsform og å benytte den innbetalingsblankett som 
følger fakturaen."

Så lenge avtalene inngås direkte mellom debitor og kreditor 
begrenses problemene til en tolkning av disse. Imidlertid vil 
ofte avtalene være inngått med en tredjemann, og problemet blir 
da om denne kan gjøres gjeldende av partene i forholdet dem i 
mellom. Spørsmålet gjelder om en kunde (kortholder) kan 
påberope seg en avtale mellom et brukersted og betalings
institusjon .

Det er et klart utgangspunkt i norsk rett at man kan inngå14 )avtaler som sa tredjemann kan gjøre gjeldende . Jeg har ikke 
funnet den aktuelle avtaleform behandlet noe sted, men det kan 
neppe være tvil om at kortholder må få en selvstendig rett etter 
de avtaler som inngås.

Tredjemanns rett faller i utgangspunktet bort når avtalen 
mellom partene sies opp, men også her kan det være visse modi
fikasjoner i avtalen. Et eksempel på dette har vi i den sam
arbeidsavtale som inngås mellom Diner Club og de tilsluttede 
brukersteder. Her heter det i pkt. 14 at Diner Club kort 
fortsatt skal aksepteres inntil neste utgave av Diners Club sin 
brukerstedsfortegnelse kommer ut. Men slike avtaleklausuler kan 
neppe gjøres gjeldende hvis brukerstedet hever avtalen.
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Vi kan skille mellom to typen avtaler. Den ene inneholder 
en klausul som forplikter brukerstedet til å godta et bestemt 
betalingsmiddel. Et eksempel på en slik avtale har vi i den 
"Samarbeidsavtale" som inngås mellom Visa og tilknyttede bruker
steder. Her heter det i pkt. 1:

Brukerstedet forplikter seg til å godta kvittering 
på debiteringsnotaer, legitimert med gyldig VISA-kort, 
som fullt oppgjør ved salg av varer og tjenester.

Diners Club har regler av tilnærmet samme innhold, men de er 
noe strengere i formen.

Den andre type avtale inneholder bare betingelser for bruk 
av et bestemt betalingsmiddel, men ingen forpliktelse til å 
godta dette. De rammeavtaler som er inngått mellom A/S Norske 
Shell og Sparebankforeningen og mellom Bankforeningen og Norol, 
er formet på denne måten.

Et spørsmål som må drøftes uavhengig av disse avtaler er 
hvorvidt brukerstedene får en selvstendig forpliktelse til å 
godta bestemte betalingsmidler som følge av sin markedsføring. 
Dette vil være særlig aktuelt ved kontokort. Brukersteder 
knyttet til kortordninger viser gjennom skilt eller liknende at 
kortene aksepteres. En slik tilkjennegivelse er de som regel 
forpliktet etter avtalen med kortselskapet. Der det er tatt i 
bruk automatiske betalingssystemer, brukes disse aktivt i 
markedsføringen.

Tradisjonelt har det vært vanlig å hevde at det som sies i 
annonser og liknende, ikke er bindende tilbud, men en opp-1C]fordring til å gi tilbud . Dette har imidlertid vært 
kritisert1̂ ,  etter min mening med god grunn, og det synes som 
om man i dag er mer tilbøyelig til å anse forretninger for 
bundet av sin markedsføring. Ved forbrukerkjøp er det nå lov
festet i kjøpsl. § 45a at selger er bundet av sine opplysninger 
om en vare i den forstand at det anses for en mangel hvis varen 
ikke er i samsvar med opplysningen. Videre anses bankene bundet 
av innløsningsgarantien for sjekker, selv om dette formelt er en 
intern avtale mellom bankene. Dette fordi bankene har brukt
garantien for å gjøre sjekk til et akseptert betalingsmiddel, og

17)har brukt det i markedsføringen . Etter mitt syn kan det ikke
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være tvilsomt at brukerstedene gjennom den markedsføringen som 
ordinært drives, blir bundet til å godta den aktuelle oppgjørs
form .

3.3 Riktig sted for oppfyllelse.
3-3.1 Noen utgangspunkter. Utgangspunktet er som nevnt at 

betaling skal skje hos kreditor. Dette betyr at kreditor i ut
gangspunktet der ikke kan avvise lovlig betalingstilbud, og at 
han kan avvise betalingstilbud andre steder.

Gbl. § 4 gjør unntak for visse omsetningsgjeldsbrev, som
skal betales hos debitor. Disse vil ikke bli behandlet nærmere.

Kreditor kan i følge gbl. § 3, 2. ledd, kreve oppfyllelse et 
annet sted i landet, så fremt dette ikke er til nevneverdig 
ulempe eller utgift for debitor.

Partene kan avtale et annet betalingssted, slik at kreditor 
forplikter seg til å godta betaling et annet sted.

Betalingsformidlingsutvalget antar at en oppfordring om å
betale over post eller bankgiro, må anses som et tilbud fra

1 fi ̂kreditor om å innfri på et annet sted enn hos kreditor . Hvis 
debitor har fulgt kreditors oppfordring om betalingsmåte, har 
han oppfylt sin forpliktelse. Han har derfor ikke risikoen for 
forsinkelse eller tap i betalingsformidlingen.

Spørsmålet om når betaling har kommet fram til kreditor har 
betydning i tre forbindelser. For det første gjelder det hvor
vidt kreditor har fått rettidig oppfyllelse etter det under
liggende forhold. Videre er det et spørsmål om når risikoen for 
beløpet går over på kreditor, og endelig når betalingsformidlers 
oppdrag er sluttført. Etter hovedregelen i gbl. § 3 faller
disse tidspunkt sammen, men det er ikke nødvendig at de må gjøre 
det. Allerede i lovbestemte unntak finner vi eksempler på at 
disse tidspunkt ikke faller sammen. Et eksempel finner vi i 
husl. § 11, 4. ledd. Etter denne er rettidig oppfyllelse skjedd 
når beløpet er innbetalt til postverket (eller bank, jfr.
RG.1971:271), men debitor vedblir å ha risikoen for beløpet til

1 Q)det er kommet fram til kreditor .
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3.3-2 Betaling til kreditors konto. Det spørsmålet som her 
er av størst interesse, er hvorvidt betaling til kreditors konto
i bank eller postgiro kan anses for å være hos kreditor.

De som har behandlet dette i teorien, mener betaling til
konto må sidestilles på denne måten20 .̂ Det sentrale må være at 
kreditor har fått full rådighet over beløpet.

Selv mener jeg også at de beste grunner taler for å betrakte 
betaling til kreditors konto som betaling "hos kreditor" i for
hold til gbl. § 3

3.4 Risiko for beløp under fremsendelse_.
Det neste hovedspørsmål i forholdet mellom debitor og 

kreditor er hvem som bærer risikoen for den valgte oppgjørsform,
og dermed hvem som har risikoen for beløp under fremsendelse.
Et utgangspunkt for vurderingen som også må sies å følge av Gbl.
§ 3, er at debitor kan velge hvordan han vil få beløpet fram til 
kreditor. Når debitor kan velge oppgjørsform, så har han også 
risikoen for sitt valg. Hovedregelen blir derfor at debitor har 
risikoen for beløpet under fremsendelse. Heller ikke dette gir 
noen løsning av alle de spørsmål som kan komme opp i praksis.

Det kan være vanskelig å fastslå når et beløp er under frem
sendelse, men viktigere er at annet kan følge av avtale mellom 
partene. Det er ikke nødvendig at avtalen direkte berører 
risiko . Den kan innskrenke debitors valg av oppgjørsform og 
-sted, eller den kan binde kreditor til å godta bestemt oppgjør.

Når debitor ikke har noe valg når det gjelder oppgjørsform,
f.eks. etter Norols avtaleklausul, er det vanskelig å se at
debitor fortsatt skal risikoen. Man kan i alle fall ikke

21 )begrunne dette med at man bærer risikoen for sine egne valg .
Avtaler som bare forplikter kreditor til å godta en opp

gjørsform, gir i utgangspunktet ikke grunnlag for å redusere 
debitors risiko, men innholdet i slike avtaler kan gi dette 
resultatet. Det kan tenkes at en oppgjørsform forutsetter 
betaling et annet sted enn hos kreditor. Har kreditor tilbudt 
debitor å benytte en slik oppgjørsform, må kreditor har risikoen
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for beløpet under fremsendelse fra det aktuelle betalingssted 
til kreditor.

3.5 Når er beløpet kommet fram til kreditor?
Spørsmålet om når beløpet er kommet fram til kreditor har 

betydning i tre forbindelser: For det første gjelder det vur
deringen av rettidig oppfyllelse etter det underliggende 
forhold. Dernest kommer spørsmålet om når risikoen for beløpet 
går over på kreditor, når betalingstransaksjonen ikke lenger kan 
tilbakekalles, og endelig når betalingsmottagerer vernet mot
betalers kreditorer. Tidspunktet trnger ikke være sammen-

22) •> fallende for disse forhold . Men tidspunktet for nar beløpet
ikke lenger kan stanses eller tilbakekalles og når betalings-
mottager er vernet mot betalers kreditorer, er i prinsippet det

2 ̂ )samme -1' . Visse forskjeller kan oppsta som følge av de
konkursrettslige omstøtelsesregler. Disse regler tar utgaangs-
punkt i det underliggende forhold, og vil ikke bli behandlet 

24)nærmere .
I dette avsnitt drøftes de to første spørsmålene. Tilbake

kall vil bli drøftet i avsnitt 10. Det forutsettes her at opp
fyllelse skal skje hos kreditor, etter hovedregelen i gbl. § 3- 

Benyttes et kreditoverføringssystem, er spørsmålet i 
utgangspunktet ikke problematisk. Her går transaksjonen i prin
sippet fra debitor til dennes bank og videre til kreditors bank, 
som så sender melding til kreditor. Når beløpet godskrives 
kreditors konto, er det kontrollert at debitor har dekning for 
transaksjonen, og når kreditor får melding, er beløpet allerede 
disponibelt på hans konto. Dette tidspunktet må være avgjørende 
både i forhold til rettidig betaling og overgang av risiko.

Aktuelle kredittoverføringssystemer er bank- og postgiro, 
samt direkte remittering. Direkte remittering benyttes som 
betegnelse på bilagsløs giro. Denne tjenesten benyttes særlig 
til masseutbetalinger, f. eks. lønn, pensjon/trygd, aksje
utbytte osv. Utføres tjenesten av en bank, leveres oppdraget i 
maskinlesbar form direkte til BBS.
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Postgiro har nøyaktig kontroll med de transaksjoner som 
slippes igjennom. I bankgiro er ikke alltid kontrollen i 
debitors bank så utførlig, og det kan tenkes at en dekningsløs 
giro slipper igjennom. Etter mitt syn må følgene av dette bli 
et oppgjør mellom debitor og dennes bank. Beløpet bør ikke 
kunne søkes tilbake hos kreditor. Videre behandles bankgiro i 
BBS, ikke i den enkelte bank, og melding til kreditor sendes fra 
BBS samtidig som konteringsdata leveres kreditors bank. Beløpet 
er derfor ikke disponibelt på kreditors konto når melding 
sendes, men vil normalt være det når denne mottar melding om 
beløpet2"’ ̂ .

Skjæringspunktet må være når beløpet bli godskrevet konto, 
ikke når det kommer fram til kreditors bank. Nødvendigheten av 
å trekke skillet på denne måten kommer tydelig fram i de 
tilfeller hvor debitor og kreditor bruker samme bank.

Med de rutiner som i dag følges, kan dett være vanskelig å 
fastslå når et beløp skal anses for godskrevet kreditors konto. 
Disse problemene vil bli nærmere drøftet i avsnittet om tilbake
kall.

Debetoverføringssystemene er mer problematiske. Her går 
transaksjonen først fra debitor til kreditor, ved at kreditor 
mottar en anvisning som siden kan omgjøres i penger. Det 
typiske eksemplet her er sjekken. Ved bruk av sjekk får 
kreditor sjekken, men først når denne blir levert i banken, blir 
den omgjort i penger eller godskrevet kreditors konto. Først 
når sjekken er innløst av den bank den er trukket på (trassat
banken), er betalingstransaksjonen endelig.

Når anvisningen er hevet, eller den er godskrevet konto og 
innløst av trassaten, er transaksjonen sluttført, og det kan 
ikke reises tvil om at beløpet har kommet fram til kreditor. 
Kreditor må på dette tidspunkt også ha hatt befatning med 
anvisningen, og gjennom dette godkjent transaksjonen.

Vi kan her stille spørsmålet om betalingen anses for å ha
kommet til kreditor når denne første gang får befatning med
transaksjonen, eller først når beløpet er disponibelt for 

P f i 'ikreditor. Augdahl antar at betaling med sjekk som et
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utgangspunkt må anses for å ha kommet fram når kreditor mottar 
sjekken, men det har også vært hevdet at betalingen ikke anses 
for å ha kommet fram før kreditor har hevet sjekken.

Selv synes jeg beløpet må anses for å ha kommet fram til 
kreditor i forhold til rettidig oppfyllelse når denne mottar 
anvisningen. Dette harmonerer også best med vurderingen av 
sjekk som tvungent betalingsmiddel, se foran, avsnitt 2.3• Men
dette forutsetter at sjekken representerer et reelt tilbud om
oppgjør, bl. a. at det finnes dekning for den2"^.

Spørsmålet om risikoen går over på kreditor er mer kompli
sert. Vi må her splitte opp risikoen i flere komponenter. 
Debitor må ha risikoen for hva som skjer med dennes konto. Det 
kan tenkes at det ikke finnes dekning når anvisningen presen
teres for innløsning, uten at dette kan lastes debitor, med den
følge at anvisningen avvises. Det kan f. eks. skyldes feil i
debitors bank, eller at uberettiget person har disponert over 
kontoen. Også om det usannsynlige skulle skje at banken går 
konkurs, må dette i utgangspunktet være debitors risiko.

Kommer anvisningen bort slik at den ikke blir innløst, er 
heller ikke debitor belastet for beløpet, og det er ingen grunn 
til at han ikke skal gjøre et nytt betalingsforsøk. Dette vil 
gjelde selv om kreditor er skyld i at anvisningen kommer bort.

En sjekk regnes ikke for innløst før den er kommet til
trassatbanken. Den normale gangen ved sjekkinnløsning er at
sjekken endosseres til sjekkinnehaverens bank (diskonterende
bank), som så løser sjekken inn hos trassatbanken. Når
diskonterende bank godskriver sjekkinnehavers konto, gjøres
dettet med forbehold om at trassatbanken vil innløse sjekken.
Trassatbanken har en frist på fire dager for å avvise

• 28 )sjekken . Etter denne fristen kan sjekkinnehavers konto anses 
for endelig godskrevet beløpet. Det er imidlertid noe tvilsomt 
i hvor stor grad denne vil kunne påberope seg bankenes interne 
overenskomster. Kommer en anvisning bort etter at kreditor er 
endelig godskrevet beløpet, antar jeg debitor blir forpliktet 
overfor banken, men det er mer tvilsomt om banken selv kan 
belaste dennes konto uten videre.
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Forsinkelser skaper her større problemer. Hvem skal ha 
risikoen for forsinkelse som oppstår etter at kreditor har 
mottatt anvisningen? Det må være klart at debitor her ikke kan 
ha risikoen for forsinkelse som direkte skyldes kreditor. Han 
blir f. eks. sittende på anvisningen lenge før han sender den 
til sin bank. Problemene blir større der det ikke kan påvises 
at forsinkelsen skyldes kreditor. De hensyn som bærer hoved
regelen om debitors risiko, risiko for egne valg, tilsier her at 
kreditor må bære risikoen. Gode grunner taler også for at
kreditor har risikoen for det som måtte skje i egen bank. 
Oppstår det derimot forsinkelse som skyldes debitors bank, må
dette være debitors risiko.

Fortsatt er det skjær i sjøen. Kan debitor tilbakekalle
anvisningen, taler dette i mot at kreditor skal ha risikoen. 
Han kan i alle fall ikke ha risikoen for det som måtte skyldes 
debitors tilbakekall eller forsøk på tilbakekall. Videre har 
kreditor risikoen for konkurs og kontosperring mellom utstedelse 
av anvisning og innløsningsforsøk. En anvisning utstedt før 
konkursåpning gir ikke separatistrett295 . Garantiordnigen for 
sjekker omfatter etter overenskomstens pkt. 2.3-3 ikke tilbake
kall. Kontosperring i forbindelse med konkurs eller akkord
forhandling regnes ikke som tilbakekall i denne forbindelse.

Forsinkelser som skyldes kreditor, må anses for manglende 
medvirkning fra kreditor, og dermed en form for kreditormora.
Kreditormora kan gjøres gjeldende også ved pengeforplikt
elser305. Den normale fremgangsmåten for debitor skulle her 
være deponering i Norges Bank etter lov om deponering av 17-
februar 1939 nr. 2, men at beløpet er stillet til kreditors
disposisjon i en annen bank, ma etter min mening godtas i disse 
tilfellene.

En forutsetning for at debitor skal kunne påberope seg
O i )kreditormora, er at han har holdt sin ytelse klarJ . I disse 

tilfellene vil det si at det må være penger på debitors konto, 
slik at anvisningen vil bli honorert når den presenteres.

En virkning av kreditormora er at risikoen går over på 
kreditor, og debitor blir ikke ansvarlig for forsinkelser som 
skyldes kreditors mora^25. Kreditor vil også ha risikoen for at
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oppfyllelse blir umulig når umuligheten inntrer under kreditors 
)

mora . Det siste kan være aktuelt hvis trassaten går konkurs 
mens kreditor sitter med anvisningen.

Så langt har vi sett på noen typetilfeller, men det gjenstår 
å se om de betalingssystemene vi her behandler lar seg beskrive 
innenfor disse kategorier, hva slags tilpasninger som eventuelt 
må gjøres i modellen, og hvilke rettslige konsekvenser det vil 
få. Her må imidlertid forholdet til betalingsinstitusjon 
trekkes inn i større grad.

Norol-kort systemet innebærer bare en registrering av trans
aksjoner, men ikke noen betalingsoperasjon. Oppgjøret foretas
her gjennom de tradisjonelle kanaler, i første rekke bank- og 
postgiro. For denne betalingstransaksjonen vil derfor det som 
er sagt om kreditoverføringssystemer ha gyldighet.

Imidlertid kan man med Norol-kortet avtale direkte 
debitering. Da er det kreditor som selv iverksetter trans
aksjonen, etter fullmakt fra debitor. Dermed blir også de 
rettslige sidene ved denne kortordningen mer problematisk. 
Norol tilbyr i dag tjenesten med forbehold, og den er ikke 
iverksatt. De nærmere avtalevilkår er ikke fastsatt.

Innefor et sann-1idsystem, eller et tilnærmet sann-tid 
system, går det ikke lenger an å operere med et skille mellom 
debet- og kreditoverføringssystemer. Her skjer alle ledd i 
transaksjonen tilnærmet samtidig, og man kan derfor ikke si 
hvorvidt transaksjonen først går til kreditor eller betalings
formidler. Dette vil bli nærmere behandlet i avsnittet om On
line systemer.

Er systemet frakoblet, slik at debitors konto ikke kontrol
leres før transaksjonen gjennomføres, vil systemet være et 
debetoverføringssystem. Men også her er det kreditor som tilbyr 
systemet, og som derfor må bære risikoen for at det fungerer. 
Imidlertid må det her gjelde at debitor ikke blir fri hvis det 
viser seg ikke å være dekning på' hans konto.

Slike system vil som regel inneholde en garanti fra 
betalingsformidler, slik at kreditor vil få sitt beløp dekket.
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Frakoblet drift i slike systemer være aktuelt ved svikt i 
et system som er basert primært på direktekoblet drift. Dette 
vil derfor bli behandlet i avsninttet om slike systemer.

Ved uttak fra minibanker skjer det i dag ikke noen over
føring, slik at drøftelsen ovenfor ikke har aktualitet. Når 
tjenestene blir bygget ut, vil det også fra disse kunne 
initieres overføringer. Her vil det ikke være kreditor som 
tilbyr systemet, hvis det da ikke skulle dreie seg om betaling 
til banken, slik at risikospørsmålet må vurderes ut fra en 
tolkning av det underliggende avtaleforhold. Systemet vil da 
være et kreditoverføringssystem hvor debitor i utgangspunktet 
bærer risikoen til beløpet er kommet frem til kreditor.

Er POS systemet basert på bruk av betalingskort, vil det 
ikke bli initiert noen overføring. Her vil man derfor måtte 
bygge på alminnelige regler om godkjennelse av faktura.

3.6 Ansvar f°r_tap.
Jeg skal bare nevne noen utgangspunkter for vurderingen av 

ansvaret for tap som følger av svikt i betalingsformidlingen. 
Utgangspunktet er at debitor er objektivt ansvarlig for de tap 
kreditor lider som følge av forsinket betaling. Men debitor kan
bare være ansvarlig for tap som skyldes omstendigheter som inn-

34)trer mens han har risikoen for beløpetJ .
Kreditor kan for det første kreve renter etter lov om renter

for forsinket betaling av 17. desember 1976, nr. 100.
Kan kreditor dokumentere tap utover dette, kan også det

kreves erstattet innenfor visse grenser. Kan det dokumenteres
utgifter som er pådratt som en direkte følge av forsinkelsen,
kan det neppe være tvil om at disse kan kreves erstattet.
Vanskeligere blir det med følgestap som kreditor lider ved at
han ikke kan disponere over pengene, f. eks. ved at han ikke kan
få foretatt en gunstig investering. Hittil har det visstnok
ikke skjedd at noen norsk domstol har pålagt en debitor å
erstatte tap og utgifter en betalingsmottager har hatt som følge

35 )av svikt i betalingsformidlingen.
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Har kreditor risikoen for beløpet, må også debitor eventuelt 
ha et tilsvarende krav mot kreditor på å få erstattet sine 
utgifter.

4. Forholdet mellom betalingsformidler og betaler.

De spørsmål som skal drøftes her, er betalingsformidlers 
eventuelle ansvar for at beløpet kommer bort eller blir 
forsinket-5 '. Videre betalers ansvar for misbruk av betalings
instrumenter og eventuelle gebyr for tjenester.

Vi kan her starte med det enkleste forholdet. Betalingsfor
midler har påtatt seg å formidle betaling til kreditor, uten å 
ha inngått noen egen avtale med denne. Det typiske vil her være 
et giro-oppdrag. Betalingsformidler har her påtatt seg et 
oppdrag for debitor, og har et kontraktsansvar overfor denne. 
Betalingsformidler står ikke i noe kontraktsforhold til 
kreditor.

Benyttes blankettbasert giro, inngås avtale for den enkelte 
transaksjon, uten at det på forhånd behøver å eksistere noen 
avtale mellom betaler og betalingsformidler. Ved bilagsløs 
giro, i form av direkte remittering eller overføring fra mini
bank, vil partene på forhånd ha inngått en avtale som regulerer 
visse spørsmål vedrørende slike overføringer.

I forholdet mellom debitor og kreditor vil debitor i ut
gangspunktet ha risikoen for beløpet helt til det er kommet fram 
til kreditor, og kreditor kan derfor holde seg til debitor om 
oppdraget ikke avvikles etter planen. Debitor må så gå på 
betalingsformidler, og det vil bli et misligholdsoppgjør mellom 
disse.

Ved bankgiro beregnes et mindre gebyr (1 kr.) hvis trans
aksjonen ikke skal belastes konto i den bank hvor oppdraget inn
leveres. Ved slik belastning er transaksjonen gebyrfri. Ved 
postgiro betales ikke gebyr ved overføring mellom konti, men det 
beregnes et gebyr tilsvarende bankgiro ved kontant utbetaling, 
også ved utbetaling til kontohaver, og ved kontant betaling (men 
ikke ved innskudd på egen konto).
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For po stgiro følger ansv are t direkte av loven. Postver ke t 
er etter postl. § 17 ansvar li g for innbe ta lte  beløp, men gir
etter § 22 ikke ers tat ni ng som følger av forsin ke lse  eller
feilsending. Det er noe tvilsomt hvor langt bestemme lse ne

•3 7 )
rekker i forhold til forsett og grov uakt som he t

Når det gj elder ansvaret for selve beløpet, antas det at
b an ke ne i pri nsippet er fri for ansvar i den grad de kan påvise
at tapet ikke skyldes feil hos dem. Men det er stilt så strenge
krav til b e visbyrden i slike saker, at ba nkene i pr aksis er
a n s varlig på et obje kti vt g r u n n l a g t .  Etter min mening bør de
ogs å være ansvarlig for utgift er som dir ekte påløper som en
f ø l g e  av f e i l e n ,  for e k s e m p e l  u t g i f t e r  s o m  går m e d  til
o p p k l a r i n g  av den. Mer problema ti sk blir det når det gjelder
andre tap som følger av feilen.

O g s å  når det gjelder fors inkelse må det antas at op pdrags-
banken på et k o ntraktsmessig grunnlag blir ansva rl ig overfor
debitor, med mindre den kan bevise at den ikke har gjort seg

S9)sk yldig i feil eller forsømmelser-*J .
Gren s e n  for hvilke taps po ste r som kan kreves dekket, må 

t r e k k e s  t i l s v a r e n d e  som for f o r h o l d e t  m e l l o m  d e b i t o r  og 
kredi to r. Det som kredit or kan kreve erstat tet  hos debitor, må 
denne kunne kreve av betalingsfo rm idl er.

Sjekk er et middel til å disponere innes tåe nde  på en konto. 
Banken  får ikke noen befat ni ng med sjekken før den pres en te res  
for innløsning. Den kan derfor ikke være ansvar lig  for noe av 
det som skjer før dette. Forho ld et mel l o m  debitor og ban k e n  er 
her dels regu ler t i sjekkloven, dels gje nno m den av tale som 
inngås når deb ito r åpner sjekk-konto. Deb itor er fo rpliktet til 
ikke å utst ede  sjekker for mer enn det er dek nin g for på konto. 
Ban k e n  er på sin side ove rfor sj ek kin nehaver for pli kte t til å 
i n n løse de sjek ke r han utsteder. Eventu elt  overt rek k mo t r e g n e s  
i pr aksis i nye innskudd på den sjekkdisp oni bl e konto. Bank en s 
adgang til å motr egn e mot andre innskudd er begrenset, og det 
a n t a s  at b a n k e n e  i k k e  k a n  m o t r e g n e  i b e l ø p  u n d e r  f r e m 
s e n d e l s e ^ 0 ^. St rengt tatt er heller ikke banke ne s m o t r e g n i n g  i 
nye inn skudd på lønn sk ont o neppe i ov erensstemmelse med lov om 
f o r d r i n g s h a v e r e s  deknings ret t av 13- juni 1975 nr. 37, § 2-5.
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Kontohaver kan gjøres ansvarlig for tap som følge av andres 
misbruk av sjekkhefte, f. eks. hvis dette mistes eller blir 
stjålet, og han ikke straks melder fra om dette til banken, og 
dette kan bebreides ham1*1 .̂

Sjekkutsteder blir belastet med et gebyr for utstedelse av 
sjekker på under 150,- kr.

Forholdet mellom kortselskap og kortholder vil være regulert 
gjennom avtale som inngås før kort utstedes. I og med at opp
gjørsformen er forskjellig for de enkelte korttyper, vil 
avtalene også være forskjellige. Ved kontokort er det vanlig at
kortholder betaler en form for gebyr.

Debetkort har svært mye til felles med sjekk, og i forholdet 
mellom debtior og bank vil reguleringen stort sett tilsvare 
sjekk. Ved Visa, som er det eneste manuelle debetkort i Norge, 
belastes kortholder med en årsavgift og et gebyr for hver utført 
transaksjon.

Betalingskort gir ikke mulighet for å overtrekke noen konto, 
og det er normalt ingen grense for hvor store beløp det kan 
benyttes. Avtalen vil her har bestemmelser om oppgjør mellom 
kortholder og kortselskap, og problemene som kan oppstå vil 
først og fremst være mislighold av denne betalingen. For 
Norol-kortet betaler kortholder en engangsavgift ved utstedelse 
av kortet, men eller beregnes det ingen gebyrer. Eurooard 
beregner en årsavgift og et gebyr pr. samlefaktura. American 
Express og Diners Club beregner ikke noen form for transaksjons
gebyr, men har til gjengjeld en høyere årsavgift.

Kredittkortene har gjerne en kredittgrense, og kortholder 
forplikter seg her til ikke å overskride denne. I tillegg må 
han overholde betalingsbetingelsene. Ved kredittkort er det 
vanlig med et årsgebyr og transaksjonsgebyr.

Avtalene for debet-, betalings- og kredittkort inneholder 
også bestemmelser om ansvar for misbruk av kortet. Hvis kortet
at en eller annen grunn mistes, er det vanlig at kortholder er
ansvarlig inntil kortselskapet er varslet. Ved en del kort
ordninger er dessuten ansvaret begrenset oppad til et bestemt 
beløp.
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Også ved minibank er forholdet mellom kortholder og bank 
regulert gjennom avtale. Denne inneholder blant annet bestem
melser om at kortholder ikke skal ta ut større beløp enn det som 
er disponibelt for uttak. Videre har den bestemmelser om opp
bevaring av kort og kode, og plikt til å underrette banken hvis 
kortet kommer bort, eller kortholder får mistanke om at uberet- 
tigede har fått kjenskap til koden. Etter avtalen er kortholder 
ansvarlig for det tap banken lider som følge av at kortholder 
har forsømt disse plikter.

Banken har i avtalen fraskrevet seg ansvar for annet enn tap 
som skyldes uaktsomhet fra bankenes side. Jeg er i tvil om hvor 
langt en slik ansvarsfraskrivelse rekker. Det dreier seg her om 
en ensidig fastsatt standardkontrakt, noe som tilsier at den 
tolkes mot den som har utformet den. Det er bankene som tilbyr 
og kjenner systemet. I markedsføringen antydes ikke noe om 
faren for misbruk annet enn hvis kort og kode ikke oppbevares 
forsvarlig. Kortholder kan derfor ikke gyldig ha vedtatt å bære 
risikoen for hva som kan skje i et system han ikke har oversikt 
over. Banken har også mulighet til å pulverisere tapet. Etter 
min mening må bankene derfor være ansvarlig for tap som skyldes 
svikt i systemet, eller manglende sikkerhet, selv om det ikke 
kan påvises noen uaktsomhet.

Minibankkunder blir belastet for en årsavgift. Spørsmålet 
om transaksjonsgebyr er ennå ikke avklart. Hittil har 
forretningsbankene gått inn for gebyr, mens sparebankene er mer 
avvisende til dette. Sparebankforeningen har inntatt det 
standpunkt at gebyrspørsmålet er et forhold mellom den enkelte 
bank og deres kunder.

I forslaget til ny kredittkjøpslov er det med en bestemmelse
l i ? )om ansvar for uberettiget bruk av kontokort . Selv om 

forslaget bare vil gjelde kort som innebærer kreditt, kan 
forslaget gi en viss veiledning for generell løsning av slike 
spørsmål. Forslagets § 28 lyder:

Kontoinnehaveren er ansvarlig for tap som følge av 
at kredittkort eller annet kontobevis blir brukt 
uberettiget i forhold til ham, dersom
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1) kontoinnehaveren eller noen annen som har rett til å 
bruke kortet forsettelig eller grovt aktløst har 
muliggjort at kortet er kommet uberettiget i hende, 
eller

2) kontoinnehaveren eller noen annen som har rett til å 
bruke kortet har unnlatt å underrette kredittyteren 
snarest mulig etter å ha fått kjenskap til tap av 
kortet eller innen rimelig tid etter tapet, eller

3) kortet misbrukes av noen som ellers har rett til å 
bruke kortet.
Kontoinnehaveren er ikke i noe tilfelle ansvarlig

- etter første ledd for beløp som er ført på kontoen 
etter at kredittyteren har fått underretning om at 
kontohaveren ikke lenger har kortet i sin besittelse, 
dersom ikke kredittyteren godtgjer at han ikke har 
eller burde kunnet hindre.kjøpet.

I POS systemer vil forholdet mellom kortholder og bank være 
soa ved et debetkortsystem, men systemet vil som regel være 
direktekoblet. De særspørsmål soa knytter seg til dette vil 
derfor bli tatt opp i avsnittet om direktekoblede systemer.

Også enkelte andre spørsmål vil bli tatt opp i egne avsnitt. 
Det dreier seg om problemer omkring s-ignatur og bevis ved 
dotcumentløse transaksjoner, bevisbyrdespørs*ål i de samme, og 
spørsmålet om i hvilken grad mangler ved salgsgjenstanden kan 
gjøres gjeldende mot betalingsformidler.

5. Forholdet mellom betalingsformidler og betalingsmottager.

Véd giro-systemer står som nevnt ikke kreditor i noe kon
traktsforhold til betalingsformidler. Dette skaper ikke pro
blemer så lenge debitor har risikoen for beløp som er under 
fremsendelse. Men hvis kreditor har risikoen, se avsnitt 3.4 og 
3-5, kan det tenkes å oppstå problemer. Betalingsformidler vil 
fortsatt utføre sitt oppdrag på vegne av debitor, og har kon-

il O \traktsansvar bare overfor denne . Selv om det er kreditor som 
etter det underliggende forholdet har risikoen for svikt i 
betalingsformidlingen, er det debitor som i utgangspunktet må 
gjøre krav gjeldende mot betalingsformidler. Dette gjør det
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nødvendig å se på om kreditor kan gå direkte på betalings
formidler .

Spørsmålet om springende regress er ikke lovregulert, retts-
44)praksis er uklar, og det er ikke enighet i teorien '. Augdahl 

vil bare tillate springende regress når kravet er overdratt, men 
peker samtidig på adgangen til å gå direkte på medkontrahentens 
hjemmelsmann med et erstatningskrav utenom kontraktsforholdet. 
Arnholm, Grette og Kjønstad er mer positive til en slik adgang.
Det kan synes som om utviklingen går i retning av å tillate
springende regress. Blant annet er slik adgang nå lovfestet ved 
forbrukerkjøp i kjøpsl. §§ 45a og 49a, som ble innført ved

l i c  \revisjonen i 1974. Men Kjønstad , som sa vidt jeg vet er den
siste som har skrevet inngående om emnet, konkluderer med at 
rettstilstanden fortsatt er uavklaret når det gjelder spørsmålet 
om det er generell adgang til springende regress.

I Kjønstads oversikt over dommer angående springende regress 
er det ingen som angår betalingsformidling. Bare en av
dommene, RT.1976:1117, angår et forhold hvor kreditor ble til
latt å gå direkte på den som utførte oppdraget på vegne av
debitor. Tilfellet gjaldt noe så fjernt som transport og sjø- 
setting av en lystbåt, og den som hadde ansvaret for oppdraget 
hadde leiet et kranfirma for å utføre selve sjøsetttingen. 
Kreditor fikk her medhold i at han kunne fremme erstatningskrav 
direkte mot kranfirmaet. Det er ikke mye som kan trekkes ut av 
denne dommen, men den viser i alle fall at springende regress 
kan tillates i saker med denne partsstilling.

Reelle hensyn tilsier ette min mening at kreditor bør kunnne 
gå direkte på betalingsformidler i de tilfeller hvor kreditor 
har risikoen.

Ved sjekk eksisterer det heller ikke noe avtaleforhold 
mellom sjekkmottager og trassatbanken. Bankens avtale med 
sjekkutsteder er ikke noen tred jemannsavtale, og den kan ikke 
påberopes av s jekkmottager1*^ . Er sjekken bekreftet, har banken 
påtatt seg etn selvstendig forpliktelse overfor sjekkmottager. 
Omfattes sjekken av innløsningsoverenskomsten, vil bankene også 
være forpliktet til å innløse denne.
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Bruk av kort forutsetter en avtale mellom kortutsteder og 
brukersted. Typisk vil en slik avtale pålegge brukerstedet å 
følge em viss kontrollprossedyre ved de enkelte transaksjonene. 
Er beløpet over en viss størrelse, skal kortselskapet kontaktes 
for godkjennelse’av transaksjonen. Beløpet kan avtales individ
uelt med det enkelte brukersted, og det kan variere for for
skjellige kategorier av varer og tjenester. Det kan f. eks. 
være strengere kontrollprossedyrer ved kjøp av lett omsetlige 
varer av stor verdi.

Fra Visa har jeg fått opplyst at de i praksis alltid avtaler 
en "ringegrense" på 1500.- kr., som tilsvarer sjekkgarantien. 
Diners Club har ikke noen beløpsbegrensning når det gjelder 
hoteller og restauranter, men har her lagt inn visse andre 
sikkerhetsrutiner. For andre kategorier av kjøp, avtales en 
beløpsgrense, men jeg kjenner ikke størrelsen på dette, og om 
det i praksis avtales individuelt. De andre kortselskapene har 
jeg ikke opplysninger om.

Brukerstedet forplikter seg også til å kontrollere kortene 
mot en liste over sperrede kort, som kortutsteder sender ut.

Hvis den avtalte kontrollprossedyre er fulgt, er bruker
stedet uten ansvar for tap som skyldes at kortet er stjålet, 
forfalsket eller kontoen er overtrukket eller misligholdt.

Det er store likhetstrekk mellom innholdet i disse avtaler 
og innløsningsgarantien for sjekker. Men det ligger en 
vesentlig forskjell i at kortselskapene er direkte forpliktet 
gjennom kontrakt med det enkelte brukersted.

Kortselskapet forplikter seg på sin side til å honorere 
anvisninger som er utfylt etter avtalen. Det er gjerne avtalt 
en tidsfrist for innsendelse av notaer, og bestemmelser om opp
gjørsmåte. Fra oppgjøret trekkes kortselskapets provisjon. 
Også denne avtales individuelt med det enkelte brukersted, og 
varierer fra 2 - 7 %. Visa beregner en provisjon på fra 2,5 -
4 %. Deres gjennomsnitt er i dag 2,75 . Eurocard beregner
3 % for hoteller og 5 % for forretninger for øvrig. American 
Express beregner fra 3,5 til 7 %'i8'>. Det beregnes i dag ikke 
gebyr ved direktekoblede systemer.
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Forholdet mellom brukersted og kortholder kan ses som 
diskontering av kundefordringer, eller en betalingsanvisning.

Anvisning nyttes gjerne om en oppfordring til en debitor om 
å betale1*^. Denne synsmåten passer derfor bare for debetkort. 
Ved bruk av betalings- eller kredittkort, må forholdet vurderes 
som diskontering av kundefordringer.

Den aktuelle diskontering av kundefordringer har en rekke
likhetstrekk med factoring50 .̂ En vesentlig forskjell er
imidlertid at factor inngår en avtale om å overta en kreditors
samlede fordringsmasse. Factoring er blitt omtalt som en

51)systematisk diskontering av en bedrifts kundefordringer . Ved 
kontokort inngås avtale om diskontering av fordringer på 
bestemte debitorer.

Factoring er en finansieringsform for kreditor, hvor kreditt 
ytes mot sikkerhet i kundefordringer. Det sentrale juridiske 
problem i forbindelse med factoring, har vært factors rettsvern 
mot andre kreditorer. I teorien har finansieringsformen derfor 
vært behandlet ut fra et panterettslig perpektiv, slik at den 
gir liten veiledning i forhold til kontokort.

Kontokort er betalingsformidling og eventuelt en finans
ieringsform som tilbys debitor. Ved bruk av kontokort erverves 
ikke fordringene som sikkerhet for kreditt, og problemer med 
rettsvern i forhold til brukerstedets andre kreditorer oppstår 
derfor ikke.

Ved oppgjør i henhold til avtale mellom kortselskap og 
brukersted, etableres en vanlig pengeforpliktelse hvor bruker
sted er kreditor og kortselskapet debitor. I dette forholdet 
vil det som er sagt i avsnitt 3 komme til anvendelse.

Også i forholdet mellom kortselskap og brukersted, glipper 
de tradisjonelle utgangspunkter når transaksjonen foretas 
innenfor et sann-tidssystem. De spesielle spørsmål som da 
oppstår, vil bli behandlet i neste avsnitt.

Det kan tenkes at systemet ikke kontrollerer saldo, men bare 
at kortet ikke er lagt på sperreliste, samtidig som betalings
formidler stiller en generell garanti for brukerne av systemet.
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Betalingsformidler vil i så fall være ansvarlig innenfor rammen 
av den avgitte garanti.

Foretar betalingsformidler kontroll før transaksjonen 
slippes i gjennom, må betalingsformidler gjennom dette påta seg 
en selvstendig betalingsforpliktelse. Transaksjonen vil her ha 
store likhetstrekk med bekreftede sjekker, og bør behandles på 
linje med disse. Dette vil bety at betalingsformidlers for
pliktelse kan gå lenger enn ved en generell garanti. Eksempel
vis vil den bank som bekrefter en sjekk etter sjekkl. § 25 også 
være ansvarlig overfor sjekkinnehaver ved konkurs og tilbake
kall. Disse forhold dekkes ikke av sjekkinnløsningsgarantien.

6. Direktekoblede systemer.

Betaling skal her som et utgangspunkt skje før varen ut
leveres. Den skjer ved at kreditor ber banken om å overføre 
beløpet, men meldingen sendes via kreditors terminal.

Kreditor har i slike system ikke hånd om transaksjonen før 
den er godkrevet kreditors konto, noe som skulle tilsi at det 
behandles som et kreditoverføringssystem.

I slike systemer skjer alt tilsynelatende samtidig: Kort
holder får sine varer og pengene overføres fra dennes til 
kreditors konto. Men bremser vi det hele ned, kan vi spalte opp 
transaksjonen i flere ledd.

Først må kortholder inngå en avtale med sin bank. Overfor 
selgeren presenterer han så et kort som legitimerer denne 
avtalen, og han identifiserer seg overfor systemet med sin 
personlige kode. Brukerstedet har en avtale med sin bank, 
transaksjonsbanken, om at brukerstedet skal få oppgjør hvis 
riktig kontroller er gjennomført og transaksjonen er godkjent. 
Transaksjonsbanken har igjen en avtale med kontobanken om at 
dennne skal dekke transaksjonen.

Kontobanken garanterer overfor transaksjnsbanken, som igjen 
garanterer overfor brukerstedet.

Leter man innenfor de tradisjonelle betalingsformidlings- 
systemer, finner vi at det som rettslig sett likner mest, er noe
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som faktisk likner så lite som remburs. Remburs er et 
betalingsarrangement som særlig benyttes i internasjonal handel. 
Arrangementet nyttes særlig i forhold som er preget av "gjen
sidig mistillit" mellom selger og kjøper. Selger vil ikke 
utlevere varene før han har sikkerhet for betalingen, og kjøper 
vil ikke betale før varen blir levert. Remburs gjør det mulig å
opprettholde et prinsipp om ytelse mot ytelse selv om betaling 

^2)skjer via bank .
Remburs brukes i utpreget forretningsmessige forhold, og

regler og praksis omkring denne kan derfor ikke overføres 
direkte til systemer som er rettet til forburkerne. Likevel kan 
de gi visse utgangspunkter, og en sammenlikning kan derfor være 
av interesse .

Ved remburs finner man de samme fire parter som ved et 
direktekoblet systeme. Det er kjøperen og hans bank, og det er 
selgeren og dennes bank. Først inngås en kjøpsavtale. I denne
avtalen har selger betinget seg at det remburs åpnes. Kjøperen
går så til sin bank og ber denne åpne remburs i favør av selger, 
og gir beskjed om rembursvilkår. Ved remburs kalles kjøperens 
bank for "åpnende bank", mens den i direktekoblede systemer
kalles "kontobank". Vi ser her en forskjell i at man ved 
remburs inngår en individuell avtale for den enkelte trans
aksjon, mens man ved direktekoblede systemer har en stående 
avtale. Dette må ses på bakgrunn av at remburs nyttes ved store 
transaksjoner på et internasjonalt marked hvor forholdene kan 
skifte mye, mens direktekoblede systemer, i alle fall foreløpig, 
benyttes i et land, innenfor en liten krets av selgere, og det 
er mange transaksjoner som hver for seg utgjør et lite beløp.

Ved remburs kontakter åpnende bank en bank på selgers sted. 
Denne banken kalles "adviserende bank", og står på mange måter i 
samme forhold som transaksjonsbanken i et direktekoblet system. 
Adviserende bank tar kontakt med selger og gir denne beskjed om 
at remburs er åpnet og formidler rembursvilkårene. Også her får 
vi en forskjell i at det ved remburs inngås individuelle 
avtaler, mens man i et direktekoblet system foretar trans
aksjonene innenfor stående avtaler som partene har inngått på 
forhånd.
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De enkelte transaksjoner 1 et direktekoblet system bekreftes 
individuelt, ved at det foretas kontroll før de slippes 
igjennom. Ved en slik godkjennelse av transaksjonen må banken 
ha tatt på seg en selvstendig betalingsforpliktelse. Vi får her 
en paralell til bekreftede sjekker og ugjenkallelig remburs.

Selger har ikke risikoen for beløpet ved remburs. Hvis 
rembursbanken instiller sin virksomhet før kjøpesummen er blitt 
betalt av banken eller før den har innfridd sin aksept, kan 
selger kreve dekning av kjøper. Men selger kan ikke kreve 
dekning hos kjøper før han dokumenterer at han forgjeves har 
søkt rembursbank^ ).

Tilsvarende kan etter min mening ikke gjelde ved direkte- 
koblede systemer. Rembursbanken opptrer på vegne av kjøper i 
situasjoner hvor det er stor avstand mellom kjøper og selger, og 
mellom selger og rembursbank, i alle fall åpnende bank. Ved 
direktekoblede systemer har selger og betalingsformidler på 
forhånd inngått en avtale, og transaksjonene gjennomføres i 
henhold til denne. Det er her selger og betalingsformidler som 
sammen tilbyr kjøperen et oppgjørssystem. Det er kreditor som 
tilbyr oppgjørssystemet, og han må derfor også ha risikoen for 
eventuell systemsvikt. .

I forbindelse med innføring av Dankort vil det bli tatt inn 
en klausul i avtalen mellom brukersted og pengeinstitutt, som 
sikrer kortholder mot brukerstedets innsigelse om manglende 
eller ikke rettidig betaling, f. eks. ved systembrudd, i det 
slike innsigelser blir ansett for å være et mellomværende mellom 
brukersted og dettes bank"*1*̂  . Jeg kjenner ikke til at det er 
tatt inn tilsvarende klausuler i norske avtaler, men løsningen 
må bli den samme.

Problemene kan i praksis oppstå ved svikt i systemet, slik 
at overføring ikke gjennomføres som forutsatt. Feilen kan 
oppstå ved registreringen, i basen eller i kommunikasjonen 
mellom registreringssted og base. Dette kan skje ved at beløpet 
krediteres feil konto, at data blir forvansket, slik at de ikke 
lar seg rekonstruere eller ved at data ikke kommer frem dit de 
skal.



-115-

Men også her må utgangspunktet være at debitor ikke er fri 
hvis han ikke er belastet beløpet, men han kan neppe være 
ansvarlig for en eventuell forsinkelse som måtte følge av 
feilen. Problemet oppstår først når debitor er belastet, uten 
at kreditor er godskrevet beløpet.

Jeg går ikke inn på problemene omkring tilbakesøkning av 
beløp som er utbetalt feil person eller kreditert feil konto.

I avtalene mellom betalingsformidler og brukersted vil det 
være regulert hvem som har risikoen for teknisk svikt. Utgangs
punktet er gjerne at betalingsformidler definerer et grense
snitt. Betalingsformidler er så ansvarlig for det som skjer i 
sine systemer, mens brukerstedet er ansvarlig for utstyr på 
brukerstedet, fram til dette grensesnittet. Er systemet basert 
på fast kommunikasjon, kan kommunikasjonen ses som en del av 
systemet. Er det derimot basert på bruk av det offentlige 
datanettet, er det nødvendig å regulere risikoen for hva som 
skjer med data under transmisjonen. I de avtalene som hittil er 
inngått, er brukerstedet ansvarlig for det som skjer fram til 
betalingsformidlers modem, slik at de har risikoen for kom
munikasjonen.

7. Ansvarsfordeling mellom aktørene i betalingsformidlingen.

De som i denne sammenheng regnes som aktører i betalingsfor
midlingen, er samarbeidende betalingsinstitusjoner og eventuelle 
koordineringsforetak mellom disse, som f. eks. BBS. Under
leverandører holdes i denne sammenhengen utenfor. De blir 
behandlet i neste avsnitt.

På dette området vil det herske avtalefrihet, og aktørene 
står fritt med hensyn til hvordan de vil regulere ansvaret seg i 
mellom. Innholdet i samarbeidsavtalene vil derfor være av
gjørende for ansvarsfordelingen.

I avtalene som inngås kan det også bestemmes at konflikter
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om ansvar skal løses på bestemte måter (voldgift), og det kan 
opprettes egne organer for konfliktløsning, som partene binder 
seg til å godta.

For minibanker er ansvaret regulert i bankautomatavtalen, og 
bestemmelser om dette finnes i dens vedlegg 11. Hovedpunktene i 
denne er at kontobanken bærer tap som knytter seg til den 
enkelte konto, så som overtrekk, tap som følge av uberettiget 
bruk av kort osv. Eierbanken (den bank som eier den aktuelle 
terminal), er ansvarlig for tap som skyldes svikt i den lokale 
maskinutrustning og system, samt for plyndring av automat og 
liknende. Ved mer generelle systemfeil dekkes tapet av de 
samarbeidende banker i fellesskap.

Forøvrig er ansvarfordelinge i betalingsformidlingen for 
tiden under utredning internt i bankvesenet.

8. Underleverandørers ansvar og betalingsformidlers ansvar for 
deres feil.

De aktuelle underleverandører er leverandører av datakraft 
og leverandører av kommuniaksjon. Utgangspunktet er at under
leverandøren har et kontraktsansvar overfor betalingsformidler, 
og i forhold til sine kunder er betalingsformidler ansvarlig for 
sine kontraktsmedhjelperes feil.

I norsk rett er antagelig regelen at en kontraktspart også 
hefter for feil begått av selstendige oppdragstakere i tilfeller 
hvor de virksomhetsorganisatoriske forhold ikke var kjent for 
medkontrahenten på en slik måte at han burde forstå at 
kontraktsmotparten ikke ville påta seg ansvar for utførelsen^ ̂ . 
I betalingsformidlingen betyr dette at den bank debitor eller 
kreditor har inngått avtale med, ikke bare er ansvarlig for feil 
i sin egen institusjon, men også for feil som er begått i andre 
institusjoner som deltar under utføringen av oppdraget.

For så vidt det gjelder databehandlingsforetak, synes det 
klart at betalingsformidler hefter for deres feil. Her vil 
betalingsformidler i utganspunktet kunne velge mellom flere med
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hjelpere, og han er ansvarlig for sitt valg. For bankene 
gjelder det dessuten at de aktuelle databehandlingsforetak er 
eiet av banker, og det ville gi lite rimelige resultater om kan 
skulle kunne fraskrive seg sitt ansvar under henvisnig til sitt 
eget foretak.

Problemet blir større når det gjelder feil i kommunikajson.
Som tidligere nevnt er disse tjenester forbeholdt to offentlige
monopoler, Post- og Televerket. Disse institusjoner er i

56)praksis uten ansvar for de feil som gjøres^ . Postverkets 
ansvarsfrihet følger direkte av postl. § 22, mens Televerket
fraskriver seg ansvaret ved klausuler i de avtaler de inngår. 
Disse meget omfattende ansvarsfraskrivelser er opprettholdt av 
Høyesterett, jfr. RT.1933:66 og RT.1963:281. Det er hevdet at 
postverkets ansvarsfrihet ikke kan gjelde ved grov uaktsom
het575, og det samme må gjelde Televerket. Men i praksis vil 
dette ikke ha særlig stor betydning, da det vil være vanskelig å 
påvise grov uaktsomhet.

Spørsmålet blir derfor om betalingsformidler kan gjøre slike 
ansvarsfraskrivelser gjeldende overfor sine kunder, eller om 
betalingsformidler selv må bære tapet. Dons-Sitre mener at 
betalingsformidler ikke kan være ansvarlig for postverkets 
feil5® 5. Tilsvarende kan hevdes i forhold til Televerket.

I forhold til Post- og Televerket kan ikke betalingsfor
midler velge andre kontraktsmedhjelpere. Det er derfor ikke noe 
prevensjonshensyn som tilsier ansvar. Betalingsformidler har 
Ingen mulighet til å gardere seg mot tapet.

Tap som følge av svikt i kommunikasjonen er imidlertid noe 
betalingsformidler må gjøre regning med. De har mulighet til å 
pulverisere ansvaret på sin samlede transaksjonsmengde. Dette 
tilsier etter min mening at det er betalingsformidler som må 
bære tapet, ikke den hvis transaksjon tilfeldig rammes av 
feilen.

Imot dette kan anføres at bankenes betalingsformidling er en 
billig tjeneste som drives med et gebyr som ikke på langt nær 
dekker utgiftene. Men etter mitt skjønn kan ikke dette til
legges særlig vekt, særlig ikke når det er en uttalt målsetting 
at betalingstjenester i fremtiden skal gebyrbelegges ut fra de
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faktiske kostnader. Det bør i denne sammenheng være mulig å ta 
med en risikopremie i gebyret.

Uansett løsning av spørsmålet om bankene kan gjøre ansvars- 
fraskrivelsene gjeldende, dette spørsmålet er usikkert, så må 
det være klart at bankene må ha bevisbyrden for at feilen 
skyldes en som gyldig har fraskrevet seg sitt ansvar.

9. Stansning og tilbakekall av betaling.

Betaler kan av ulike grunner ønske å stanse en betalings
transaksjon eller kalle den tilbake. Jeg skal i dette avsnittet 
se litt på mulighetene for dette. Problemet oppstår i utgangs
punktet mellom betaler og betalingsformidler, men det berører 
også forholdet mellom betalingsformidler og betalingsmottager. 
Et tilbakekall fra betalers side kan være uberettiget i forhold 
til betalingsmottager, og således representere et mislighold 
overfor denne, men det problemet vil ikke bli behandlet i dette 
avsnittet.

Utgangspunktet er at betaler kan stanse eller tilbakekalle 
beløpet inntil det er kommet fram til betalingsmottager.

Ved giro betyr dette at betalingen kan stanses til beløpet 
er kreditert betalingsmottagers konto, eller til betalings- 
advis er kommet fram til betalingsmottager. For postgiro er 
dette fastsatt i postlovens § 12 og postgiroforskriftenes §§
9.2, 11.5 og 12.3, men det er usikkert hvorvidt tilsvarende
gjelder for bankgiro-^.

Ved de rutiner som i dag anvendes ved bankgiro, kan det være 
vanskelig å fastslå når et beløp skal anses for å være kreditert 
konto. Melding til betalingsmottager sendes ved blankettbasert 
giro fra BBS, og ved direkte remittering fra betaler. Konto er 
derfor ikke kreditert når denne sendes. Betalingsinformasjon 
sendes fra BBS til betalingsmotagers banks datasentral, og først 
da blir den endelige kreditering foretatt. Men dette kompli
seres ytterligere av at kontroll av transaksjonen foretas etter 
at transaksjonen er gjennomført, og det kan derfor reises
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spørsmål om transaksjonen først er endelig etter at denne 
kontrollen er utført.

Hvis betalingsmottager ut fra det underliggende forhold har 
risikoen for beløpet under fremsendelse, endrer det ikke for
holdet mellom betaler og betalingsformidler.

Sjekker kan tilbakekalles etter sjekklovens § 32 helt til 
trassatbanken har innløst sjekken. Banken kan ikke motsette seg 
tilbakekall, men uberettiget tilbakekall er straffbart etter 
sjekkl. § 66. Det har vært reist kritikk mot en så vid adgang 
for tilbbakekall av sjekker60 .̂

Er sjekken bekreftet, har banken påtatt seg en selvstendig 
betalingsforpliktelse, og den kan da ikke tilbakekalles61^.

Ved debetkort vil spørsmålet om tilbakekall måtte vurderes 
ut i fra avtalen mellom kortholder og kortselskap. Hvis kortet 
benyttes til betaling ved postordresalg, kan beløpet tilbake
kalles, men det kan neppe tilbakekalles ved vanlige transak
sjoner .

Ved betalings- og kredittkort er det brukerstedet som 
overdrar sine fordringer til kortselskapet, og det er på dette 
stadiet ikke noen betaling som kan tilbakekalles. Det til
svarende problem for disse korttyper vil derfor dreie seg om 
adgang til motregning.

Ved direkte debitering er det nødvendig med særregler om 
stansning og tilbakekall fordi det er betalingsmottager som 
setter i gang transaksjonen. Betaler kan ha behov for å hindre 
betaling fordi betalingsmottager har misligholdt sine for
pliktelser etter det underliggende forhold. Betalingsformidler 
kan ha behov for å stanse betalingen fordi det f. eks. ikke 
finnes dekning for transaksjonen. Ved direkte debitering er 
spørsmålet om tilbakekall regulert i avtalene.

Ved direktekoblede systemer er stansning og tilbakekall i 
praksis ikke aktuelt. Reglene vil i utgangspunktet være de
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samme, men det vil i praksis ikke være noe tidsrom mellom 
avsendelse og kreditering av betalingsmottagers konto hvor det 
er mulig å tilbakekalle. Forholdet blir som ved andre 
meldinger. Det er mulig å tilbakekalle et brev inntil det er 
kommet fram til adressaten hvis man ønsker dets innhold usagt, 
men har du sagt det samme over telefon, er det for seint.

10. I hvilken grad kan debitors innsigelser fra det_un_d e_r-
liggende forhold gjøres gjeldende mot betalingsformidler?

Debitor kan ha krav og innsigelser mot kreditor med grunnlag 
i det underliggende forhold. Det kan dreie seg om mangler ved 
en kjøpt gjenstand, at et oppdrag ikke er utført etter avtalen 
eller at kreditor overhode ikke har levert sin ytelse62 .̂ Pro
blemet har særlig vært aktuelt ved avbetalingshandel. I 
forslaget til ny kredittkjøpslov, § 13, er det foreslått en
bestemmelse som skal gjelde generelt ved forbrukerkjøp som 
kommer inn under loven. Enkelte av de korttyper som kan tenkes 
å gå inn i et automatisert betalingssystem, er omfattet av 
forslaget. Det er derfor av interesse å se på problemet i denne 
sammenheng.

Kreditt- og betalingskort omfattes av lovforslaget. Når det 
gjelder debetkort synes dette spørsmålet mer tvilsomt. Trans- 
aksjonskort vil klart falle utenfor en eventuell kredittkjøps
lov.

Utgangspunktet etter gbl. § 25 er at ces jonaren ikke får
større rett enn cedenten ved overdragelse av enkle gjeldesbrev. 
Dette betyr at innsigelser fra det underliggende forhold kan 
gjøres gjeldende mot oesjonaren. Gbl. er gitt tilsvarende 
anvendelse på muntlige fordringer, jfr. RT.1957:778.

Gjeldsbrevloven er imidlertid deklaratorisk. I avtalene om 
kontokort er det vanlig med en klausul om at kortselskapet ikke 
er ansvarlig for de kjøpte varers kvalitet osv. Dermed 
avskjæres adgangen til å gjøre innsigelser på dette grunnlag.



-121-

En slik motregningsadgang kan, sett fra betalers side, være 
ønskelig, fordi har da vil stille sterkere i en konflikt med 
kreditor. Han vil på denne måten slippe å betale etter en 
kontrakt som kanskje er hevet som følge av mangler ved gjen
standen. Det kan anføres mot dette at debitor uten en slik
adgang ikke vil stilles dårligere enn den som betaler kontant. 
Men en kan vel si at om det er bittert å konstatere at man har
tapt, så er det enda bitrere å måtte fortsette å betale avdrag
på dette tapet.

Sett fra betalingsformidlers side, er en slik motregnings
adgang ikke ønskelig. De blir på denne måten gjort ansvarlig 
for forhold som de ikke har noen kontroll med. Det kan vel også 
føre til at betalingsformidlingen blir dyrere, og at utgiftene 
veltes over på kundene.

Det har vært hevdet at betalingsformidler som følge av en 
slik adgang vil være mer kritisk til sine samarbeidspartnnere. 
Dette kan nok være av betydning når det gjelder finansiering som 
tilbys gjennom selger, f. eks. avbetaling, men synspunktet 
passer dårligere for systemer som primært er betalingsfor
midling .

Forslaget til kredittkjøpslov gir ikke forbrukeren bare 
adgang til å motregne mot kredittyter, men også til å fremme et 
tilbakesøkningskrav mot denne. Også dette kan forsvares når det 
gjelder avbetaling, men passer svært dårlig for betalingsfor
midling .

Etter min menig kan det være verdt å vurdere en adgang til å 
motregne mot kortselskapet når det gjelder betalings- og 
kredittkort. Tilbakesøkning kan også være aktuelt ved kreditt
kort, men det passer ikke når det gjelder betalingskort. Ved 
bruk av debetkort bør det i utganspunktet ikke være noen slik 
adgang ut over det som gjelder stansning og tilbakekall.
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Noter .
1): Krtlger redegjør for grunner til å benytte dokumenter og å 

knytte reguleringen til disse i "Hovedpunkter", s. 69. 
Hans drøftelse gjelder lånedokumenter, men de samme hensyn 
gjør seg gjeldende for betalingsdokumenter.

2): Villars-Dahl, s. 33.
3): Krüger, Kjøpsrett, s. 9.
4): L.C., s. 251.

5): Se nærmere Krüger, Kjøpsrett, s. 145 flg., og Selvig,
Grenseland, s. 17 - 19. Se også s. 21 - 22 hvor Selvig
drøfter tilsvarende spørsmål for betalingsvilkåret aksept 
mot dokument.

6): Spørsmålet drøftes for sjekker i Krüger, Pengekrav, s. 177
- 178, og i Hovedpunkter s. 118.

7): Se også Selvig, Grenseland, s. 62 flg., og Krüger,
Kjøpsrett, s. 127 flg.

8): Augdahl, Obligasjonsrett, s. 42 - 43.

9): Augdahl, Obligasjonsrett, s. 34 og 46, Arnholm, Privatrett
III, s. 23 - 24; Smith, Notater, s. 54 - 56; Gaarder,
Forelesninger om Kjøp, s. 73; Krüger, Kjøpsrett s. 122 
-123 og Pengekrav, s. 256 - 257; og i NOÜ 1979:16, s. 79 - 
80.

10): Smith, Notater 2, s. 55.
11): Krüger, Pengekrav, s. 257.
12): Augdahl, Obligasjonsrett, s. 46.
13): NOU 1979:16, s. 203.
14): Arnholm, Avtaler s. 84 og Hov, Avtalerett s. 275.
15): Arnholm, Avtaler s. 4 5 - 4 6 .
16): Oftedal Broch, LoR 1972, s. 256.

17): NOU 1979:16, s. 78 og Haraldsen, s. 454 - 455.
18): NOU 1979:16, s. 203.
19): Kobbe, s. 58, n. 13.
20): Dons-Sitre, s. 33, Ussing, s. 375 og NOU 1979:16, s. 32.
21): Se drøftelse av tilsvarende i NOU 1979: 16, s. 81 - 82 og 

Krüger, Hovedpunkter, s. 112 - 113.
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22): Se også Kröger, I.e., s. 111 - 112.

23): NOU 1979:16, s. 87.
24): Om omstøtelsesreglene i konkurs, se Brækhus, Konkursrett

s. 126 - 157 og NOU 1972:20 s. 281 - 306. Krüger drøfter 
betalingsmottagers rettsvern ved kreditorbeslag og konkurs 
i Hovedpunkter, s. 121 - 125.

25): I NOU 1979:16, s. 82 - 83 drøftes disse spørsmål i forhold 
til rettidig betaling.

26): Augdahl, Obligasjonsrett, s. 42.
27): Se NOU 1979:16, s. 82 - 83.
28): Krüger, Hovedpunkter, s. 115.
29): NOU 1979:16, s. 87. Spørsmålet er nærmere behandlet av 

Krüger i Hovedpunkter, s. 121 - 125.
30): Augdahl, Obligasjonsrett, s. 163.
31): Bergsåker og Myrberg, s. 86.
32): Augdahl, Obligasjonsrett, s. 160.

33): l.o., s. 210.
34): Erstatningsberegningen ved mislighold er drøftet av 

Augdahl, generelt s. 219 - 253 og for pengekrav spesielt på 
s. 253 - 264; av Krüger i Pengekrav, s. 388 - 41 1 ; og av 
Arnholm , Privatrett III, s. 303 -311. Dons-Sitre drøfter 
spørsmålet spesielt for betalingsformidling på s. 66 - 74. 
Se også NOU 1979:16, s. 82 - 83.

35): Krüger, Hovedpunkter, s. 114.
36): Betalingsinstitusjoners ansvar generelt er drøftet i NOU 

1979:16, s. 83 - 86. Krüger drøfter legitimasjonsregler og 
risiko ved utbetaling til Uvedkommende i Hovedpunkter, 
s. 59 - 60.

37): NOU 1979: 16, s. 84 og Nygaard, s. 289 flg- Se også
drøftelse hos Prebensen Steen, CompLex 4/82, s. 42 - 47.

38): Selvig i LoR 1965-254, Dons-Sitre, s. 41 og NOU 1979:16, s.
86. Selvigs artikkel er skrevet før vegfraktloven, og gir
et godt utgangspunkt for vurdering av transportansvar på 
ulovfestet område.

39): Dons-Sitre, s. 53. Se også drøfelse i Krüger, Hovedpunkter 
s. 125 - 128.

40): Brækhus, Konkursrett s. 210 flg; NOU 1972:20, s. 330,
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Augdahl, Obligasjonsrett s. 80 - 83, NOU 1979:16, s. 90; 
Krüger, Pengekrav, s. 416 og Hovedpunkter s. 58 - 59.

41): Ansvar for misbruk av sjekk drøftes av Kröger i 
Hovedpunkter, s. 64 - 65.

42): NOU 1977:12, s. 75 - 76, 90 og 101 - 102; 0t. prp. nr. 31*
(1980-81 ), s. 81 - 85, 116 - 117 og 129. Forslaget
kommenteres av Krüger i LoR 1978:164.

43): Spørsmålene drøftes av Krüger i Hovedpunkter, s. 117 - 120.
44): Augdahl, Obligasjonsrett s. 285; Arnholm, Privatrett III,

s. 314; Grette i "Nordisk Gjenklang" s. 95 - 114, NOU
1979:16, s. 90 og Kjønstad i JV Bind XIII, Hefte 5-78.

45): JV, Hefte 5-78, s. 189.
46): Krüger, Pengekrav, s. 173.

47): Økonomisk Rapport, nr. 22-1982, s. 56.

48): NOU 1974:38, s. 16. Jeg kjenner ikke nyere tall for disse 
selskapene.

49): Rohde, Anvisningar, s. 8.
50): En grundig redegjørelse for factoring er gitt av Brækhus i 

"Factoring. Sikringscesjon i nytt perspektiv" i Nordisk 
Gjenklang, Festskrift til C. J. Arnholm. Videre er det 
beskrevet av Krüger i "Pengekrav" s. 217 og 232. Reglene 
om factoring i panteloven av 1980 er gitt av Brækhus i "To 
nye kapitler av panteretten", 2. hefte, s. 126 - 128, og av 
Sandvik, Krüger og Giertsen i Norsk Panterett. Den siste 
beskrivelsen gis en så hard medfart av Kjelstrup i LoR 
1982, s. 371 flg-, at Giertsen finner å måtte ta til 
motmæle i LoR 1982, s. 585. De spesielle problemer som 
oppstår ved internasjonale kontokort, er nært beslektet med 
problemene innen internasjonal factoring, som er beskrevet 
i Selvig, Grenseland, s. 40 - 43.

51): Brækhus, "Factoring...", Nordisk Gjenklang, s. 331.
52): Nærmere gjennomgang av remburs finnes i Smith, Notater 3, 

s . 3 5 - 95, Selvig, Grenseland s. 22 - 29, og Lindebrække, 
Remburs.

53): Lindebrække, s. 24 - 25.
54): Dankort, "Svar..", s. 8 - 9 .
55): Selvig, Det såkalte husbondansvar, s. 92.
56) : En fremstilling av regler og praksis for Post- og

Televerkets erstatningsansvar er gitt av Prebensen Steen i 
"Post- og Televerkets regulerte ansvar", CompLex nr. 4/82.
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57):

5 8 ):

59):

60): 
6 1 ):

6 2 ):

Nygaard, Om statens ansvar for bortkommen post, særlig s. 
289 flg. Se også NOU 1979:16, s. 84 og Prebensen Steen, s. 
42 - 47.
Dons-Sitre, s. 53.
Dons-Sitre, s. 76 og NOU 1979: 16, s. 89. Reglene for 
tilbakekall av postgiro og postanvisning er omtalt i NOU 
1979: 1 6 , s. 88 - 8 9 .
NOU 1979:16, s. 87 - 88.
Tilbakekall av sjekker og bankgiro behandles av Krüger i 
Hovedpunkter s. 114 - 116.
Spørsmålet er drøftet av Brækhus i "Trekantproblemer...", 
LoR 1973, s. 3, særlig s. 17 flg, av Krtlger i Kjøpsrett, s. 
265flg, NOU 1977:12, s. 65 - 68, 84 og 99, og i Ot. prp. 
34( 1980-81 ) s. 58 - 66, 106 - 107 og 127; og av Krüger i
Hovedpunkter s. 103 - 104. Problemet drøftes for kontokort 
av Brandel og Leonard i "Bank Charge Cards .. ", men de tar 
utgangspunkt i den amerikanske bankstrukturen, som er svært 
ulik den norske.
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Kapittel VI
BEVIS OG BEVISBYRDE VED DOKUMENTLØSE TRANSAKSJONER.

1. Generelle utgangspunkter.

I dette avsnittet behandles problemer omkring bevis og 
bevisbyrde ved sivilrettslige konflikter. Bevisbyrden i 
straffeprosessen blir ikke drøftet.

Det eneste nye problem som oppstår ved innføring av ny 
betalingsteknologi, er at transaksjonen ikke lenger er knyttet 
til noe dokument. Det er ikke noe dokument som kan fortelle om 
transaksjonens innhold, og som man kunne granske for å finne ut 
om dokumnetet er blitt endret underveis. Det er heller ikke 
noen signatur som kan autorisere transaksjonen.

Strengt tatt er heller ikke disse problemene nye. Til
svarende har man alltid hatt ved muntlige avtaler. Muntlige 
fordringer er heller ikke noe nytt, og det har aldri vært tvil 
om at disse kunne overdras. Men problemene øker i omfang med 
den nye teknologien. Dels øker den samlede mengde av dokument- 
løse transaksjoner, dels blir det viktigere og mer omfattende 
transaksjoner som foretas på denne måten.

Spørsmål omkring dokumentløse trausaksjoner har hittil i 
hovedsak vært drøftet med tanke på transportdokumenter1  ̂ og 
interbanktransaksjoner. Ved transportdokumenter oppstår en 
rekke problemer som vi slipper. Det dreier seg der gjerne om 
negotiable dokumenter. Man er dermed avhengig av å ha en
"original" på bestemmelsesstedet, som så kan presenteres overfor

2)de som er skyldige etter dokumentet . Ved interbanktrans- 
aksjoner vil det være større beløp, og det vil være beløp som 
ikke kan knyttes til den aktuelle banks egne terminalnett. Det 
vil derfor her være større behov for å kunne kontollere at en 
melding til bankens database faktisk kommer fra den som står 
angitt som avsender i meldingen, og at meldingen ikke har blitt 
forvansket underveis. Bruk av offentlige datanett fører til at 
andre også bruker nettet, og dermed øker faren for at de kan 
komme inn i systemet.
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Minibank og POS systemer vil være mer lukket i den forstand
at det bare er systemets egne terminaler som kan benyttes.
Problemene må imidlertid forventes å øke ved en videre utbygging 
av systemene til blant annet også å omfatte hjemmeterminaler.

Det knytter seg ingen generelle formkrav til betalings
transaksjoner, og det oppstår derfor ikke noen problemer med at 
meldingen må tilfresstille slike krav. Problemer oppstår først
når det er nødvendig å skaffe bevis for den aktulle transaksjon

3)i forbindelse med en konflikt om dens eksistens eller innhold .
Ved minibanker kan det tenkes at en kunde blir belastet for

et høyere beløp enn han far utbetalt. Dette kan skyldes feil
registrering i systemet, eller det kan være feil ved utmatningen
av sedler. Kortholder vil få en uttaksnota som forteller hvor
mve som er tatt ut, men den kan ikke tjene som bevis for at det

4)utbetalte beløp stemmer med notaen .
Tilsvarende vil gjelde POS-automater. Er det derimot bare 

betalingstransaksjonen som skjer automatisk, må eventuell feil 
skje ved registreringen i systemet.

I disse situasjoner vil det være mulig å kontrollere 
registrerte transaksjoner mot det som er utlevert. Viser det 
seg at en automat inneholder mer varer eller penger enn hva den 
skulle gjøre i forhold til registrerte uttak, er det en klar 
indikasjon på at det er skjedd en feil i systemet.

Ved manuelle salg med automatisert betaling vil kunden på 
stedet kunne kontrollere notaen, og eventuelt påpeke feil 
overfor den funksjonær som har besørget transaksjonen. Er denne 
notaen riktig, men belastningen ikke stemmer med notaen, må det 
også ha skjedd en feil i systemet.

2. Problemer med å klarlegge faktum.

Det største problemet skyldes ikke selve muligheten for 
funksjonssvikt, men at det i en rekke situasjoner vil det ikke 
være mulig å vite om det har skjedd en feil. Feilen kan ikke 
dokumenteres, og det vil ikke være noen annen part som kan føres 
som vitne om det aktuelle forhold.
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Ved innskudd i minibanker kan det tenkes at det er 
registrert et innskudd, men at det er uenighet om størrelsen av 
innskuddet. Det må her skytes inn at en minibank ved innskudd 
ikke teller pengene, men bare registrerer at den har mottat en 
konvolutt med et innskudd som skal godskrives en bestemt konto. 
Videre registerer den hvor stort beløp kunden mener det er i 
konvolutten. Innholdet blir talt opp i banken på et senere 
tidspunkt. Det må kunne antas at problemer omkring slike 
innskudd vil være de samme som ved deponering i banken 
natt-safe. Da det foreløpig ikke er aktuelt med innskudd i 
minibanker i Norge, drøfter jeg ikke dette næremere.

Størst problemer vil ventelig oppstå hvis en kunde hevder at 
han overhode ikke har foretatt den registrerte transaksjon. 
Dette kan ha skjedd ved at uberettiget person har benyttet 
vedkommende kort, ved at det er benyttet falsk kort, ved at noen 
har manipulert med med systemet, eller ved svikt i systemet slik 
at f. eks. feil konto er belastet. Det kan også tenkes at det 
er kor ttholder som vil fri seg fra sin forpliktelse ved 
svikaktig å benekte at han har foretatt transaksjonen. Det er 
her en mulighet for misbruk som kan tenkes å øke ved utbredelse 
av dokumentløse systemer.

3. Hinibankavtalen.

I dagens minibankavtale heter det at kundens PIN gjelder som 
rettsgyldig signatur, og i dette er ment å ligge at kortholder 
har bevisbyrden for at han ikke er ansvarlig for den aktuelle 
transaksjon. Det er på tale å endre denne klausulen, slik at 
spørsmålet om bevisbyrde kommer klarer frem.

Med dagens ordlyd kan en slik klausul ikke rekke langt. 
Hvis kunden selv, eller noen han har overlatt kort og kode, 
benytter kortet, må kunden være bundet. Men banken kan etter 
min mening ikke skyve ansvar for enhver misbruk over på kunden, 
like lite som den kan hevde at kunden bærer risikoen for at 
banken utbetaler penger fra hans konto på grunnlag av falsk 
underskrift og falsk legitimasjon-^.
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En annen svakhet ved en slik klausul er at den aktuelle PIN 
ikke kan registreres av sikkerhetsmessige grunner. Det 
foreligger derfor ikke noe bevis for at den aktuelle PIN er 
benyttet, bare for at en transaksjon er registrert.

4. Bevis, bevisbyrde og bevisbedømmelse.

4.1 Innledning^
I det følgende vil jeg se på sivilprosessens regler om bevis

og bevisbyrde i slike saker. Selv om det i de aktuelle kon
flikter vil dreie seg om små beløp, og at derfor få, om noen,
vil ende ved domstolene, vil domstolenes løsning av slike
spørsmål likevel spøke i bakgrunnen, og prege løsninger utenfor 
domstolene. Dessuten er det kun for konfliktløsning ved 
domstolene at det er rettslig regulert.

Ved en drøftelse av bevis og bevisbyrde, må det være klart 
hva slags bevisbyrde det siktes til. I prosessen opereres
gjerne med subjektiv og objektiv bevisbyrde6^. Den subjektive 
bevisbyrde, også kalt den "falske bevisbyrde", gjelder hvem som 
på et gitt trinn i en konflikt må fremskaffe bevis for ikke å 
tape, mens den objektive bevisbyrde, også gjerne kalt den
egentlige bevisbyrde, gjelder hvem eventuell tvil skal gå utover 
i den endelige avveining. I tillegg til dette kommer ansvaret 
for å fremskaffe bevismateriale og plikten til å legge dette 
frem og bedømmelsen av de fremlagte bevis, som ikke er et
spørsmål om bevisbyrde.

Det foreligger en naturlig formodning for et faktum når 
erfaring viser at vedkommende faktum normalt foreligger under 
nærmere angitte omstendigheter. Når det er foretatt en trans
aksjon i et system med en høy innebygget sikkerhet, er det en
formodning for at transaksjonen er foretatt av en som er beret
tiget til dette.

Slike naturlige formodninger får normalt ikke betydning for 
bevisbyrden, bare for bevisbedømmelsen  ̂̂ . I denne situasjon kan 
man si at kortholder har den subjektive bevisbyrde.
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Kortholder må i en konflikt komme med beviser som kan svekke 
denne formodningen. For å føre slike bevis, kan kortholder 
kreve utlevert dokumentasjon fra de som driver systemet etter 
tvml. § 250, slik at han kan ha mulighet til å påvise eventuelle 
driftsforstyrrelser i den aktuelle perioden. En bank kan ikke 
nekte å utlevere slikt materiale under henvisninng til en 
kontraktsklausul om at kortholder har bevisbyrden.

I Norge står domstolene etter tvml. § 183 fritt i sin
bedømmelse av de fremlagte bevis. Denne bevisbedømmelsen kan 
ikke bindes ved avtale mellom partene. En klausul om bevisbyrde 
vil derfor heller ikke ha betydning for rettens vurdering av de 
fremlagte bevis.

4^2_MuXigheter'_f'°r feil i systemet.

Et sentralt spørsmål i slike konflikter er hvor sannsynlig 
det er at feil har forekommet. Systemets sikkerhet vil her være 
et viktig moment.

Det er på det rene at alle sikkerhetsproblemer ikke er løst. 
Systemet med PIN-koder har svakheter. Noen av disse er drøftet 
foran, s. 19 - 22. 4 siffer gir 10.000 mulige kombinasjoner.
Når kortholder har fire forsøk før kortet blir slukt i auto
matene, betyr dette at den som finner et aktivisert kort har et 
gratis "lodd" med en "vinnersjanse" på 4 av 10.000. Hvis kortet 
også kan brukes i terminaler som ikke skriver mislykkede forsøk 
inn i kortet, øker sjansene. Selv om denne sjansen ikke er
stor, er den stor nok til at den ikke helt kan utelukkes.

Kommunikasjonen mellom terminal og base kan "avlyttes", slik 
at uberettiget person på den måtetn kan få den informasjon som 
er nødvendig for å få adgang til systemet. Det arbeides intenst 
med slike sikkerhetsproblemer, blant annet ved å benytte
kryptering i overføringsnettet, men problemene er ikke løst®^.

Endelig kan det være utro tjenere innenfor systemet.

ii^3_Beyisvurdering_i_den_konkrete_sak.
Dette er generelle utgangspunkter for å vurdere sannsynlig

heten for at feil har forekommet. Ved siden av dette kommer
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spørsmål rundt den konkrete sak. Det kan dreie seg om 
eventeulle driftsforstyrrelser i det aktuelle tidsrom, hvor 
kortholder oppholdt seg, hvor godt han har passet på koret og 
koden osv. -

Først etter denne vurderingen kommer den egentlige bevis
byrde, som er et spørsmål om hvor stor sannsynlighetsovervekt

9)som skal til før domstolene avsier dom i en retning. Eckhoff ' 
sin lære om bevisbyrde er vel den som i dag har størst til
slutning i norsk rett10 ,̂ og det er etter denne ikke behov for å 
stille opp generelle regler om bevisbyrde. Er det mer en 50 % 
sannsynlighet for at et forhold foreligger, skal det avsies dom 
i denne retning, og den absolutte uvisshet hvor sannsynligheten 
er 50-50, vil i følge Eokhoff ikke forekomme i praksis.

I visse tilfeller kan bevisbyrden være regulert i lov. Det 
vil da gjerne være bestemt noe om graden av sannsynlighet, slik 
at det kreves mer enn 50 % sannsynlighet for at man skal velge 
løsning ii en bestemt retning. Det er i slike tilfeller gjerne 
brukt ord som "åpenbart", "ikke tvilsomt" osv. Hvis loven ikke 
bruker uttrykk som skjerper beviskravet, ved uttrykk som "må 
antas", "sannsynlig" og lignende, er det antatt at dette ikke 
betyr mer enn at det må foreligge sannsynlighetsovervekt, det 
vil si mer enn 50 % sannsynlighet11 .̂ Det betyr igjen at slike 
bestemmelser ikke får selvstendig betydning. Etter min mening 
kan heller ikke en kontraktsklausul tillegges større vekt, i 
alle fall ikke når det gjelder en ensidig fastsatt standard
kontrakt som brukes overfor forbrukere.

Konklusjonen blir etter dette at en kontraktsregulering av 
bevisbyrden ikke får noen selvstendig rettslig betydning, men at 
den kaan tjene som en påminnelse og opplysning om at en kundes 
påstand om feil i utgangspunktet har formodningen mot seg.

Selv om det ikke kan stilles opp egne bevisbyrderegeler for
denne type konflikter, kan det stilles opp visse formodninger 

1 2 )for løsninger .
Utgangspunktet er som nevnt at det må kunne stilles opp en 

formodning for at registreringen er riktig.
Hvis det kan påvises at systemet hart feilfunksjonert i det 

aktuelle tidsrom, er det banken som må påvise at feilfunksjonen
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ikke har ført til den aktuelle feil. Dette må etter min mening 
ogsa gjelde gjelde selv om det er flere som påstår seg rammet av 
feilen, og den foreliggende funksjonssvikt ikke kan ha for
årsaket samtlige feil. Er det på det rene at en minibank har 
utbetalt 100 kr. for lite, er det banken som må føre bevis for 
at bestemte personer ikke har vært rammet av feilen, hvis flere 
gjør krav på 100-lappen.

5. Konfliktløsning utenfor domstolene.

Ved konfliktløsning utenfor domstolene, som vil være mest 
aktuelt i disse saker, er det i praksis partenes forhandlings
posisjon som er avgjørende. Den som har kontroll over situa
sjonen og har interesse i status quo, kan rolig sitte å se på at 
den annen part må sette i gang et stort apparat for å få
igjennom sitt krav. Som regel vil han i småsaker gi opp lenge 
før han kommer til domstolene, og dermed har den sterkeste
vunnet. En rettssak blir i denne sammenheng nærmest en sank- 
sjonstrussel mot en gjenstridig forhandlingspart13)_

Det er liten tvil om at bankene i de aktuelle konflikter er 
den sterke part. Den stridige kunde kan riktignok overtrekke 
sin konto for et tilsvarende beløp, og ta opp konflikten som en 
innsigelse mot en inndriving og eventuell straffeforfølgning. 
Men en slik kunde kan vinke farvel til fremtidige lån og andre 
fordeler man kan ha av en god bankforbindelse.

Men den stridige bank vil nok etterhvert komme til å se 
ryggen på sine kunder. Det vil ikke være mulig å markedsføre et 
system som påfører kundene ubehagligheter. Dette gjør at 
bankene må være rimelig overfor kundene. Når dette er sagt, vil 
jeg også tilføye at jeg ikke tror at bankene har noe ønske om å
opptre urimelig, selv om det hadde vært mulig for dem.

Mitt inntrykk av praksis hittil, er at bankene har vist en 
stor grad av kulanse. De har som regel akseptert en kundes 
påstand om feil, selv om de ikke har hatt særlig tro på at feil 
har forekommet. Først når en og samme kunde forbausende ofte 
har vært rammet av en feil som skulle opptre svært sjelden, har
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bankene reagert.
Det er vel for tidlig å ha noen mening om hvordan praksis 

omkring slike konflikter vil utvikle seg. Det er grunn til å 
tro at bankene har valgt en lav profil inntil de har mer sikre 
erfaringer med systemet.

Noter.
1 ): Problemene omkring bruk av papirløse transportdokumenter er

behandlet av Roger Henriksen i "Signatur og bevis..." og 
"Legal Aspects . . . ." og av Reinskou i "Konnossement og 
EDB."

2): Om transportdokumentenes betvdning, se Selvig, 
"Grenseland", s. 44 flg., og Krüger^Kjøpsrett, s. 145 flg.

3): Se Krüger, "Hovedpunkter" s. 69 om bevismessige grunner til 
å bruke dokumenter.

4): Bevisproblemer ved bruk av minibanker er drøftet av Budwiz 
i "Problems of proof...", Computer/Law Journal.

5): NOU 1979:16, s. 96.
6): Bratholm og Hov, Sivil Rettergang, s. 298 - 299.

7): l.e., s. 311.
8): Sikkerhetsproblemene er nærmere drøftet av D.W. Davis i 

"Security..."
9): Fremstillingen her bygger på referat av Eckhoff sin lære i 

Bratholm og Hov, s. 296 - 298.
10): Bratholm og Hov, s. 299.
11): l.c., s. 2 9 8 .
12): Slike formodninger kan være lovfestet, og blir da gjerne 

omtalt som regler om bevisbyrde, se. f. eks. Bratholm og 
Hov s. 304 - 304. Ut fra hva som tidligere er sagt om for
modninger og bevisbyrde, kan det etter min mening ikke være 
riktig å betegne dette som regler om bevisbyrde.

13): Grunner til at slike saker ikke kommer for retten behandles 
også av Krüger i "Hovedpunkter", s. 17 - 18.
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Kapittel VII 
STRAFFERETT

1. Innledning.

Minibanker kan være et nytt mål for tradisjonell 
kriminalitet. Det første kriminelle angrep mot en minibank 
besto visstnok i at noen ved hjelp av en anleggsmaskin slet den 
løs fra fundamentet, og tok med seg hele automaten. De kan også 
være en sikker fiskebank for tradisjonelle ranere. En minibank 
vil jevnlig bli besøkt av personer som kommer for å hente 
kontanter.

Salgsstedsterminaler vil i en slik sammenheng ikke være like 
fristende objekter, siden de ikke inneholder kontanter. Tvert 
imot kan utbygging av slike terminaler føre til at folk bærer 
med seg mindre kontanter, slik at ransmarkedet blir strammere. 
Men salgsstedsterminaler kan likesåvel som minibanker bli utsatt 
for skadeverk. Denne form for kriminalitet vil ikke bli 
behandlet nærmere.

I dette kapittelet vil jeg bare ta opp strafferettslige 
spørsmål som knytter seg direkte til anskaffelse og bruk av 
kontokort. Det vil ikke bli gjort noe forsøk på å sette denne 
type systemer inn i noen større sammenheng, f. eks. hvilke 
muligheter denne form for betalingssytemer gir som "verktøy" i 
forbindelse med annen kriminalitet, og om minibanker kan være 
"vaskemaskiner" for penger av tvilsom farge.

Kriminelle handlinger rettet mot selve systemet som kortene 
opererer innenfor, f. eks. overføringssystemene og databasene, 
vil heller ikke bli behandlet1 .̂

I andre land har man hatt betydelige problemer med straff
bare handlinger begått ved hjelp av kontokort. Som eksempel kan 
nevnes et tilfelle fra Sverige hvor en person i 1976 tilvendte 
seg 872.928,- sv. kr. ved å opprette fiktive personkonti og
forfalske "bankomatkort". Ved hjelp av disse foretok han uttak 
• • 2)1 stor stil . Hvilke kriminelle muligheter som åpner seg ved 
innføring av slike betalingssystemer er godt beskrevet i den
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svenske kriminalromanen "Datadyrkarna" av Jan-Jøran Stenholm. 
Bak dette pseudonym skjuler seg en person som tydeligvis 
inngående kjennskap til problemene. Viiveke Fåk gir en oversikt 
over en del mulige forbrytelser mot kontokort i et foredrag foro)det svenske BrottsfBrebyggande rådet .

Holdninger til penger endres når disse formidles i form av 
elektroniske impulser i stedet for ved kontanter, både hos den 
som skal beskytte pengene og hos den som vil ha tak i dem^ .

Hittil har dette ikke vært noe stort problem i Norge, men 
det er tendenser til en slik utvikling også her. I den senere 
tid er det blitt pådømt flere tilfeller av misbruk av minibank
kort, men alle har (så vidt jeg kjenner til) dreiet seg om 
misbruk av eget kort. Den hittil største saken ble pådømt i 
Grimstad byrett 23. desember 1982. Her hadde en person i løpet 
av en periode på tre og en halv måned tilegnet seg 43.659,28 kr.

At problemet hittil ikke har vært alvorlig her, kan skyldes 
at systemene ennå ikke er særlig utbygget, og at de kan ha blitt 
kurert for en del barnesykdommer før de ble satt i drift i 
Norge.

Vi kan dele de aktuelle strafferettslige handlinger inn i 3 
grupper:

Uberettiget tilegnelse av kort. Dette kan være for
falskning, utstedelse av kort på grunnlag av falsk identitet, 
tyveri osv.

Den neste gruppen er uberettiget bruk av kort.
Endelig er det de særproblemer som melder seg ved 

uberettiget bruk av eget kort, f. eks. ved overtrekk av konto.

2. Uberettiget tilegnelse av kort.

2^1_ Innledning.
I denne gruppen kommer to hovedtyper av tilfelle. For det 

første har vi tyveri og underslag, hvor man urettmessig tilegner 
seg en annen persons kort. Den andre gruppen er dokumentfalsk, 
hvor man produserer falske kort eller endrer innholdet av ekte. 
Under dokumentfalsk behandles også de tilfellene hvor en person
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får utstedt kort på bakgrunn av uriktige opplysninger.

2.2 Tyveri og underslag.
2.2.1 Tyveri. De aktuelle straffebestemmelser her er stri. 

§§ 257, 258 og 391a.
For at § 257 skal komme til anvendelse, må vedkommende

bortta eller medvirke til å bortta en gjenstand, gjenstanden må 
helt eller delvis tilhøre en annen, og vedkommende må ha ti.l 
hensikt å skaffe seg selv eller andre uberettiget vinning.

Onder "gjenstand" går også penger, aksjer, gjeldsbrev, sjek
ker, bankbøker, rasjoneringsmerker o.s.v.^, og det kan heller 
ikke være tvil om at et kontokort er en gjenstand.

For at en gjenstand skal kunne "borttas", må den være i en 
annens besittelse. Har gjerningsmannen selv besittelsen, er det 
ikke tyveri, men underslag, som vil bli behandlet under 2.2.2.

Besittelse er ikke det samme som ihendehavelse. Det av
gjørende er hvor varig og selvstendig vedkommendes rådighet over 
tingen er. Et stikkord ved bedømmelsen kan være "tillitsbrudd", 
jfr. dom i RT.1971.801.

Et kontokort vil som regel være personlig og utstedt på 
navn. Hvem kortet er utstedt til, vil derfor kunne gi et 
utgangspunkt ved vurderingen av hvem som har besittelsen. Men 
dette vil ikke alltid kunne være avgjørende. F. eks. vil et 
firma kunne utstyre sine sjåfører med Norol-kort utstedt til 
firmaet. Likevel må sjåføren i slike tilfeller anses for å ha 
besittelsen.

Gjenstanden må helt eller delvis tilhøre en annen. Kortsel
skapene tar gjerne forbehold om at kortet forblir deres eiendom. 
Spørsmålet blir derfor om dette har noen betydning i forhold til 
tyveribestemmelsen. Andenæs antyder6  ̂ at man ved eiendomsforbe- 
hold må regne innehaveren for eier i strafferettslig betydning, 
og den som har tatt eiendomsforbehold som innehaver av en 
sikkerhetsrett. Dette spørsmålet ble for en stor del løst med 
panteloven av 8. februar 1980 nr. 2, hvor man innførte salgspant 
som sikkerhetsrett. Det forbeholdet som kortselskapene tar, kan 
imidlertid ikke regnes som en salgspant. Det kan mer sammen
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liknes med at et firma eller en forening utstyrer en gruppe 
mennesker med nøkler til sine lokaler, men hvor utsteder klart 
har eiendomsretten til disse. Det kan derfor ikke være tyveri 
hvis en kortutsteder urettmessig borttar et kort de har for
beholdt seg eiendomsrett til. Det kan bare bli ulovlig 
besittelseskrenkelse, som eventuelt kan rammes av den mildere 
bestemmelse i stri. § 392.

Derimot vil den som hefter for, eller garanterer for 
kortene, ikke være eier. Dette kan være en annen enn den kortet 
er utstedt til, f. eks. ved at en arbeidsgiver utstyrer noen av 
sine ansatte med kontokort til bruk på tjenestereiser.

I forhold til straffeloven anses ektefeller for eier av den 
del av det ekteskaplige felleseie som tilhører vedkommendes 
rådighetsdel^ . Vanligvis vil en ektefelle ikke være eier av et 
kontokort, men det er ingen forutsetning at man må ta en gjen
stand fra den som er eier for at det skal regnes for tyveri. 
Det vil derfor kunne anses for tyveri om en ektefelle forsyner 
seg av et kontokort som er utstedt til den annen ektefelle.

Om en borttagelse skjer med eierens vitende, er uten
betydning når det gjelder vurderingen av hvorvidt handlingen 

8)skal anses for tyveri ' .

Endelig stilles det krav om "vinnings hensikt". Etter 
motivene kreves det at handlingen tar sikte på en overføring av 
en formuesverdi fra en berettiget til en uberettiget. Et slikt 
krav har imidlertid ikke kommet til uttrykk i ordlyden, og det 
antas derfor at man ikke bør føle seg bundet av konstruksjonenq)hvis det fører til urimelig resultat

Kravet om "vinnings hensikt" betyr at tilegnelse av en gjen
stand bare med tanke på dens affeksjonsverdi, muligens ikke kan 
regnes for tyveri, men bare ulovlig besittelseskrenkelse^^. 
Det kan derfor tenkes at den som forsyner seg med et kontokort 
bare for å ha det som et statussymbol, ikke kan straffes for 
tyveri.

Hvis en gjenstand utnyttes til egne formål, regnes det som 
tyveri selv om disse formål ikke er økonomiske, jfr. dommer i 
RT.1964.102, RT.1964.155 og RT.1968.626. Det kan synes
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vanskelig å trekke grensen mellom et formål som ikke er 
økonomisk, og affeksjonsverdi.

Derimot er det ikke noe krav om at gjenstanden i seg selv 
har økonomisk verdi, hvis den tas i den hensikt å skaffe 
økonomisk vinning. Dette ble resultatet i en 3ak gjengitt i 
RT.1975.473, hvor tilegnelse av sjekkblanketter med sikte på å 
skaffe seg penger, ble ansett for tyveri.

Det er ikke noe krav om at vinning faktisk oppnås. Et 
eksempel på dette har vi i RT. 1951 .237, hvor en ble dømt for 
tyveri etter å tatt pengesedler som ikke var gangbare. Til
svarende må gjelde hvis noen tar et kontokort som av en eller 
annen grunn ikke kan benyttes.

"Vinnings hensikt" trenger ikke gjelde egen vinning. Det 
går klart fram av ordlyden.

Vinning må skje ved tilegnelse. Det vil si at gjernings
mannens hensikt med borttagelsen må være at han definitivt skal
utnytte tingen som sin egen11 .̂ Dette skiller tyveri fra
ulovlig bruk, som straffes etter en mildere bestemmelse i stri.
§ 393.

Dette kan skape problemer i forhold til kontokort, fordi det 
her ikke er noe som forbrukes. Sammenlikner vi med tilfellet 
der tilegnelse av sjekkblanketter ble ansett for tyveri, selv om 
de ikke var benyttet, blir problemet klart. Et kontokort kan 
borttas i den hensikt å bruke det til å skaffe seg uberettiget 
vinning, men for så å legge det tilbake etter bruken. I forhold 
til berettiget kortholder vil gjerningsmannen i slike tilfeller 
bare kunne straffes for ulovlig bruk, men de handlinger kortet 
torukes til, vil i seg selv som regel være straffbare.

Strafferammen for tyveri etter stri. § 257 er fengsel i
inntil 3 år. Under særlig formildende omstendigheter kan bøter 
anvendes.

Hvis tyveriet kan anses for grovt, heves strafferammen til 
fengsel i inntil 6 år etter stri. § 258.

§ 258, 2. ledd gir visse retningslinjer for vurderingen av 
hvorvidt et tyveri er grovt. Det kan skyldes måten tyveriet er 
forøvet på: Er det forøvet ved innbrudd eller fra person på
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offentlig sted, regnes det for grovt. Tyveri fra person på 
offentlig sted fører blant annet til at lommetyveri og veske- 
napping anses for grovt tvyeri, noe som ikke er uaktuelt når det 
gjelder tyveri av kontokort. Videre kan tyveri regnes for grovt 
hvis gjerningsmannen har vært utstyrt med våpen eller spreng
stoff.

Det punkt i § 258, 2. ledd som kan volde problem her, er at
et tyveri kan anses for grovt hvis gjenstanden er "av betydelig 
verdi". Et kontokort har i seg selv liten verdi, men kan gi 
tilgang til store verdier.

Problemene med å bestemme verdien, melder seg også i forhold 
til stri. § 391a, som er en mildere bestemmelse om naskeri. Den 
kommer til anvendelse når straffeskylden må regnes for liten "på 
grunn av tilvendte gjenstanders ubetydelige verdier og 
forholdene forøvrig".

Disse problemene gjelder generelt ved tyveri av informasjon,
hvor informasjonsbæreren har liten egenverdi, og informasjonen
lett kan erstattes på den berettigedes hånd. Det vil føre for

12)langt å gå inn på en drøftelse av dette problemet her '.

Medvirkning straffes på samme måte som tyveri. Det stilles 
krav om vinnings hensikt også hos den som medvirker, men dette 
betyr ikke nødvendigvis egen vinning.

2.2.2 Underslag. Underslag rammes av stri. § 255, evt. § 256. 
Hvorvidt et forhold blir regnet for tyveri eller underslag har 
ikke betydning i forhold til strafferammen. Derimot er det for
skjell når det gjelder påtalereglene. Offentlig påtale ved 
underslag skjer bare på fornærmedes begjæring.

Den viktigste forskjellen i gjerningsbeskrivelsen mellom 
tyveri og underslag, er at ved underslag har gjerningsmannen 
selv besittelsen. Om besittelseskravet, se foran under 
døftelsen av tyveri.
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Strl. § 255 bruker "løsøregjenstand", mens § 257 bruker
"gjenstand" i gjerningsbeskrivelsen. Men da "gjenstand" også 
omfatter løsøregjenstander, skaper det ikke noe problem her. 
Kontokort vil alltid være løsøregjenstander.

Andre forskjeller i gjerningsbeskrivelsen er at § 255 bruker 
"hensikt om ... uberettiget vinning" i stedet for "vinnings 
hensikt", og at den knytter et krav om rettsstrid til spesifika
sjonen av aktuelle handlinger. Et uttrykt krav om rettstrid har 
ingen selvstendig betydning, men det kan være en nødvendig 
påminnelse fordi "vinnings hensikt" nettopp kan være grunnen til 
at en person rettmessig har gjenstanden i sin besittelse, og de 
handlinger som nevnes vil ikke alltid være rettsstidige.

Kravet om at gjenstanden "helt eller delvis må tilhøre en 
annen", betyr at man også kan underslå det man eier sammen med 
andre .

Stri. § 256 har en bestemmelse om grovt underslag.
Avgjørende for om ett forhold kan henføres under denne 
bestemmelse, er blant annet verdien av det som er underslått, om 
det er forøvet av en offentlig tjenestemann eller ved særlig 
brudd på tillit.

Stri. § 391a kan også anvendes på underslag.
Også ved underslag vil det by på problemer å bestemme 

verdien av det som er underslått.

2^3_pokumentfalsk^
Dokumentfalsk har to sider. Bestemmelsene rammer bruk av 

falske dokumenter, noe som vil bli behandlet nedenfor i avsnitt
3.2. Men også selve forfalskningen rammes av bestemmelsen, hvis 
den tar sikte på senere bruk.

Stri. § 179 gir en legaldefinisjon av "dokument". Den in
formasjon et kontokort inneholder, gjør at det innholdsmessig 
tilfredsstiller kravet til dokument. § 179 sier om formen at 
det må være uttrykt "i skrift eller på annen måte". Det anses 
for sikkert at et ID-kort er "dokument" i forhold til denne
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bestemmelse13^, og det må antas at tilsvarende gjelder for
kontokort, også om det bare inneholder informasjon i maskin- 

1 4)lesbar form .
Dokumentet er falsk når det ikke skriver seg fra den som 

angivelig er utsteder, eller når dette bare delvis er tilfelle. 
Det er uriktig hvis det er usant av innhold. Det er ingen 
bestemmelse som direkte rammer bruk av uriktige dokumenter, men 
det kan bli ansett som bedrageri, se nedenfor under avsnitt 2.4.

Etter stri. § 180 regnes det også som dokumentfalsk om man 
uberettiget utfyller et dokument, f. eks. forsyner et kontokort 
med et navnetrekk eller annen informasjon. Videre regnes det 
som dokumentfalsk om man får utstedt et dokument på grunnlag av 
dette.

Bestemmelsene om forfalskning finner vi i stri. § 185. Det 
skilles mellom ettergjøring, som er å lage et dokument som gir 
seg ut for å være utferdiget av en annen, og forfalskning, som 
er å endre innholdet av et dokument utstedt av riktig person 
eller myndighet.

Forfalskning i vår sammenheng kan være endring av navnetrekk 
på kort som skal gå i manuelle systemer, endring av informa
sjonsinnhold, f.eks. PIN-kode, når det gjelder automatiske 
system. Ettergjøring er allikevel mer aktuelt. Kortene som 
brukes er laget etter en vedtatt standard, se kapittel II, 
avsnitt 3.2, og kan anskaffes av alle. Det kan ikke regnes for 
forfalskning å bestille kort i eget navn innenfor den vedtatte 
standard.

Vil man ha kortene til å se ut som om de er utstedt av et 
annet kortselskap, må det imidlertid kunne regnes for 
ettergjøring.

I et automatisk system kontrolleres ikke kortets utseende. 
Ettergjøring vil derfor bestå i å aktivisere et kort etter et 
annet kortselskaps standard. Det er teknisk ikke særlig 
vanskelig å kopiere informasjon fra et kort til et annet, men i 
systemene har man gardert seg mot denne muligheten.

For at en forfalskning skal være straffbar, må den skje med
tanke på bruk som er straffbar etter stri. §§ 182 eller 183. I
§ 182 stilles det krav om "rettsstridig hensikt". Andenæs antar
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at en sak gjengitt i RT.1944.394, hvor en dame hadde skiftet ut
bildet i førerkortet med et som var mer flatterende og "pyntet"
litt på alderen, er på grensen når det gjelder kravet om retts- 

• . . 1 *5 )stridig hensikt . I så fall må det antas at den som lager
kontokort for å ha dem som statussymbol, ikke kan rammes av 
bestemmelsen. Det avgjørende er om man ønsker å oppnå et retts
stridig resultat.

Et problem når det gjelder maskinlesbare kort er når de 
rammes av stri. § 185, og når de faller inn under den mildere 
bestemmelsen i § 184. Hvis de faller inn under § 184 er bare 
bruken straffbar. Selve forfalskningen er her en straffri 
forberedelse. Men falskneren kan i slike tilfelle straffes for 
medvirkning hvis en annen benytter det falske dokumentet. 
Antagelig vil et kort med klart avgrenset anvendelsesområde, og 
som representerer liten verdi, falle inn under § 184. Dette vil 
gjelde parkeringskort, telefonkort o.s.v. Derimot må kort som 
gir tilgang til større verdier antas å falle inn under § 185.

2.4 Bedrageri.

Uberettiget tilegnelse av kort kan også bli regnet for 
bedrageri. Den sentrale bestemmelsen om bedrageri er stri. §
270, som vil bli behandlet nærmere nedenfor under avsnitt 3.3.

Her vil jeg nevne at det kan anses for bedrageri om en
person får utstedt et kort på grunnlag av uriktige opplysninger. 
Vedkommende kan f. eks. benytte uriktige eller falske refe
ranser .

En forutsetning for å kunne anvende bedrageribestemmelsen er 
at noen utsettes for tap eller fare for tap. Dette vil bli
behandlet nærmere nedenfor, avsnitt 3.3.

Stri. § 181 er en annen aktuell bestemmelse i denne forbind
else. Etter denne skal det anses for dokumentfalsk om en person 
utsteder et dokument i et annet navn, eller uriktig tillegger 
seg en stilling som er av betydning for dets beviskraft, eller 
hvis innholdet blir endret ved borttagelse av en del av doku
mentet. Det vil si at den som uriktig f. eks. hevder å drive
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k r e d i t t o p p l y s n i n g ,  e l l e r  d e n  k o n t o r a s s i s t e n t  s o m  u t g i r  s e g  f o r  

d i r e k t ø r ,  k a n  r a m m e s  a v  d e n n e  b e s t e m m e l s e n .

D e t  e r  i n g e n  g e n e r e l l  b e s t e m m e l s e  s o m  d i r e k t e  r a m m e r  d e t  å  

g i  u r i k t i g e  o p p l y s n i g e r  i  e t  d o k u m e n t  s å  l e n g e  d e t  e r  r i k t i g  

m . h . t .  u t s t e d e r ,  m e n  b r u k  a v  s l i k e  d o k u m e n t  k a n  b l i  a n s e t t  f o r  

b e d r a g e r i .  U t s t e d e r  k a n  i  e t  s l i k t  t i l f e l l e  s t r a f f e s  f o r  

m e d v i r k n i n g .  E r  d e t  e t  o f f e n t l i g  d o k u m n e t ,  k a n  f o r h o l d e t  

s t r a f f e s  e t t e r  s t r i .  § 1 8 9 .  D e n  s o m  b e n y t t e r  e t  s l i k t  d o k u m e n t  

k a n  s t r a f f e s  e t t e r  s t r i .  § 1 9 0 .

E t t e r  s t r i .  §  3 7 2 ,  2 .  l e d d  e r  d e t  s t r a f f b a r t  å  g i  s e g  u t  f o r  

å  v æ r e  e n  a n n e n  p e r s o n ,  s e l v  o m  m a n  b e n y t t e r  e t  e k t e  I D - k o r t .  

M a n  k a n  f .  e k s .  h a  b e n y t t e t  s i n  d o b b e l t g j e n g e r s  I D - k o r t .

2 . 5  H e l e r i ^

D e n  s o m  m o t t a r  e n  g j e n s t a n d  t i l  e i e ,  p a n t  e l l e r  b r u k ,  f o r 

v a r e r ,  f o r b r u k e r  e l l e r  s ø k e r  a v h e n d e t  e l l e r  p a n t s a t t  e n  g j e n 

s t a n d ,  e n d a  h a n  f o r s t å r  a t  t i n g e n  v a r  f r a v e n d t  n o e n  v e d  e n  

f o r b r y t e l s e ,  e l l e r  v i s t e  g r o v  u a k t s o m h e t  i  s å  m å t e ,  k a n  e t t e r  

s t r i .  §  3 1 7  s t r a f f e s  f o r  h e l e r i .

B e s t e m m e l s e n  v i l  k u n n e  a n v e n d e s  e n t e n  g j e n s t a n d e n  ( k o r t e t )  

e r  a n s k a f f e t  v e d  t y v e r i ,  u n d e r s l a g  e l l e r  b e d r a g e r i .  D e r i m o t  k a n  

d e n  i k k e  a n v e n d e s  o v e r f o r  d e n  s o m  m o t t a r  f a l s k e  k o r t ,  d a  d i s s e  

i k k e  e r  f r a v e n d t  n o e n .  D e n  k a n  h e l l e r  i k k e  b e n y t t e s  o v e r f o r  d e n  

s o m  m o t t a r  e t  " t v y l å n t "  k o r t ,  s å  l e n g e  d e t  l e g g e s  t i l b a k e  t i l  

r e t t  i n n e h a v e r  e t t e r  b r u k e n ,  f o r d i  s t r i .  § 3 9 3  e r  e n  f o r s e e l s e s -  

b e s t e m m e l s e .

D e t  e r  i k k e  n o e  k r a v  om a t  e n  g j e n s t a n d  s k a l  b l i  b r u k t  f o r  

a t  h e l e r i b e s t e m m e l s e n  s k a l  k o m m e  t i l  a n v e n d e l s e .  D e  a l l e r  

f l e s t e  t i l f e l l e r  a v  u r e d e l i g  b e f a t n i n g  m e d  t i n g e n  e r  s t r a f f b a r

e t t e r  d e n n e  b e s t e m m e l s e .

H a r  d e t  p å  f o r h å n d  f o r e l i g g e t  e n  a v t a l e  m e d  d e n  s o m  

a n s k a f f e r  g j e n s t a n d e n ,  k a n  h a n  s t r a f f e s  f o r  p s y k i s k  m e d v i r k n i n g .  

I  s å  f a l l  b l i r  h a n s  s e n e r e  b e f a t n i n g  m e d  t i n g e n  i k k e  b e t r a k t e t  

s o m  n o e  e g e t  s t r a f f b a r t  f o r h o l d .  M e n  i  p r a k s i s  b l i r  n o k  o g s å  

s l i k e  t i l f e l l e r  p å t a l t  s o m  h e l e r i 1 6 ^ .
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--- Andre bestemmelser.

Ogsa andre bestemmelser, eksempelvis om ran og utpressing, 
kan ramme den som ulovlig skaffer seg kontokort. Etter hva jeg 
kan se, er det ingen spesielle problemer i forhold til disse 
bestemmelser som knytter seg direkte til kontokort ut over de 
som er drøftet i avsnittene 2.2 - 2.5. Jeg går derfor ikke inn 
på noen drøftelse av slike bestemmelser.

3. Uberettiget bruk av kort.

3 ^ Innledning^

Uberettiget bruk av kontokort reiser problemer på to plan. 
Den første gjelder misbruk av kort generelt. Det er disse 
spørsmålene som skal behandles i dette avsnittet. Det andre 
er når den person som kortet er utstedt til, benytter dette i
strid med avtalen mellom han og kortutsteder. Det mest aktuelle 
her er overtrekk av konto ved bruk av kort. Dette vil bli 
behandlet under avsnitt 4. Spørsmål om overtredelse av andre 
bestemmelser, f. eks. overtredelse av valutabestemmelser, vil 
ikke bli behandlet.

Spørsmålene som behandles i dette avsnittet, kan igjen deles 
i to. Det første er om det finnes bestemmelser som i seg selv
rammer bruk av et kort som er tilegnet på en ulovlig måte, og
det andre er bestemmelser som rammer forskjellige former for 
bruk.

Bestemmelser som direkte kan ramme bruk av kort som er til
egnet på ulovlig måte, er stri. §§ 1 8 2 og 183 om bruk av falske 
dokumenter, og stri. § 317 om heleri. Ved kort som ellers er 
anskaffet på ulovlig vis, rammes selve anskaffelsen, og 
eventuelt den handling kortet benyttes til. Det er ikke bestem
melser som i seg selv rammer bruken av disse, så lenge det 
benyttes av den som har stått for anskaffelsen.

Hvis kortet brukes av urettmessig innehaver, kan jeg ikke se 
noe praktisk tilfelle hvor denne bruken ikke vil være straffbar 
i seg selv. Den aktuelle bruken kan bli ansett for bedrageri 
eller tyveri.
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3.2 Bruk av falsk dokument^
Bruk av falske dokumenter er i seg selv straffbart etter 

stri. § 182. Av bestemmelsens andre ledd går det fram at det 
også er straffbart å benytte falske dokument for å oppnå noe man 
er berettiget til. Strafferammen etter denne bestemmelsen er 
fengsel i inntil 2 år.

I følge stri. § 183 økes strafferammen til fengsel i inntil
5 år hvis dokumentet brukes ved en forbrytelse som i seg selv 
kan medføre fengsel i 2 år eller mer. Dette vil ofte være 
tilfelle her, i og med at tyveri, bedrageri og underslag alle 
har en strafferamme på fengsel i inntil 3 år.

3.3_Heleri.
Brukes et kort som andre har fravendt noen ved en for

brytelse, er slik bruk i seg selv straffbar som heleri, etter 
stri. § 317. Er tilegnelsen skjedd ved en forseelse, f. eks. 
ulovlig bruk etter stri. § 393, kan denne heleribestemmelsen
ikke anvendes.

Heler ib est emmelsen kan også anve nd es hvis gj er nin gsmannen 
har utvist grov uaktsomhet.

3 ^  Bedrageri.
En forutsetning for at bedrageribestemmelsen i stri. § 270

skal komme til anvendelse, er at gjerningsmannen "forleder noen
til en handling". Teknikken har ikke kommet så langt at et
automatisk system kan betraktes som "noen" som så kan "forledes
til handling". Bed r a g e r i b e s t e m m e l s e n  kan følgelig bare anvendes
hvis transaksjonen går via et menneske som "forledes". Den som
manipulerer med en automat, og får varer eller tjenester uten å
prestere den forutsatte moytelse, kan ikke straffes for

1 7 )bedrageri .
Ved POP-systemer hvor selve betalingstransaksjonen foretas i 

et automatisk system, men hvor kjøpet ellers behandles av en 
ansatt, kan imidlertid bedrageri være aktuelt. Den ansatte kan
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her forledes til å utlevere varene, fordi han tror at betalingen 
er i orden. Den følgende drøftelse forutsetter en slik 
menneskelig mellomkomst.

Handlingstemaet i stri. § 270 er for det første at man skal 
fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse. En slik vill
farelse kan fremkalles eller styrkes ved at man gir positivt 
gale opplysninger, eller ved fortielser1®''.

I en dom gjengitt i RT. 1930: 1039 ble den som betaler med 
sjekk ansett for å gi inntrykk av at det var dekning. Den som 
presenterer et kontokort må kunne anses på samme måte.

Da denne dommen ble avsagt, rammet loven bare å "fremkalle 
eller styrke en villfarelse". Etter lovrevisjonen i 1951 ble 
den utvidet til også å ramme den som utnytter en villfarelse. 
Dette avskjærer en rekke tvilsspørsmåæl. Det er nå unødvendig å 
ta standpunkt til om villfarelsen er skapt eller styrket gjennom 
gjerningsmannens opptreden. Det er nok å konstatere at han har 
utnyttet den.

Det er videre et vilkår at det må foreligge tap eller fare 
for tap. Utgangspunktet er at tapet må ramme den som er 
forledet eller den han handler for, men dette kravet er i retts
praksis tolket vidt.

I en plenumsdom gjengitt i RT.1970:758 ble utstedelse av 
dekningsløse sjekker straffet selv om den som mottok sjekkene 
fikk disse dekket gjennom bankenes garantiordning, og følgelig 
selv ikke ble utsatt for tap. HR antok her at det var den som 
mottok sjekken som i første omgang ble utsatt for tap, men at 
han fikk dette tapet dekket. Retten fravek her det standpunkt 
den hadde inntatt i en dom gjengitt i RT.1969:1331. Ved konto
kort er det vanlig med garantier fra kortselskapet som tilsvarer 
sjekkgarantien, men disse avtales i prinsippet individuelt 
mellom kortselskap og brukersted.

I en dom gjengitt i RT.1971:472 hadde en bartender på et 
cruiseskip laget et stort antall falske "spending vouchers" som 
han satte i omløp under pokerspill ombord. Han hadde visst at 
sedlene etter å ha passert et eller flere mellomledd ville havne 
hos skipets kasserer, som ville innløse dem i den tro at de var
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ekte, og derved påføre rederiet tap. Dette ble av Høyesterett 
ansett for tilstrekkelig til at bartenderen kunne dømmes for 
berageri overfor rederiet. Det må derfor kunne regnes for
bedrageri også om tapet skulle ramme kortselskapet eller rett
messig kortholde, selv om ingen av disse egentlig kan sies å ha 
blitt forledet.

At det må foreligge fare for tap, betyr at det ikke kan
regnes for bedrageri om man har vilje og evne til å betale
tilbake, f. eks. ved å trekke på en konto noen dager før lønn
kommer inn. Men er det fare for at vedkommende ikke kan betale
tilbake, foreligger det fare for tap, jfr. dommer i RT.1929:1128 
og RT.1965.429.

Videre er det et krav at det foreligger vinnings hensikt, se 
ovenfor, avsnitt 2.2.1. Foreligger det ikke vinnings hensikt, 
kan forholdet i stedet straffes etter stri. § 294 nr. 1.

3.5 Tyveri^
Tyveri er aktuelt når man borttar en gjenstand som helt 

eller delvis tilhører en annen, uten dennes medvirkning. Dette 
vil være aktuelt der hvor man urettmessig får en gjenstand ut av 
en selvbetjent automat. At slike forhold kan regnes for tyveri, 
er fastslått i flere dommer, f. eks. RT. 1980: 1086. Som nevnt 
regnes også penger for gjenstand, og det kan ikke ha noen 
betydning hva slags automat man forgriper seg på.

I en dom avsagt av Høyesterett ■ TjTrwHiiilW-r' "T/Bl/, L JW .  103/ ~
U<??7_° ble det slått fast at ulovlige uttak fra
minibank kan regnes for tyveri. Tilsvarende gjelder i svensk 
rett, etter en avgjørelse av Høgsta Domstolen som er referert i 
Nytt Jurisisk Arkiv 1980, s. 224 flg.

3.6 Mulige problemer i fremtiden^.
Nye problemer vil oppstå den dagen tjenestetilbudet fra 

minibanker utvides, slik at det f. eks. blir mulig å initiere 
overførsler fra minibank. En slik overføring vil rent fysisk 
bare bestå av en serie et-tall og nuller som som sendes gjennom
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telenettet, som så fører til at noen et-tall og nuller bytter 
plass på en magnetplate. Det er vanskelig å si at man med dette 
"borttar en gjenstand". Automaten vil fortsatt være like 
upersonlig, slik at det ikke vil være mulig å anvende bedrageri- 
bestemmelsen.

Det er mulig man "utnytter noens villfarelse" eller "borttar 
en gjenstand" når det overførte beløp en gang heves. Men 
fortsatt vil man ha problemer hvis det bare foretas overføringer 
mellom konti, inntil beløpet havner hos godtroende tredjemann.

Det vil vel ikke være umulig å anvende noen av disse 
straffebestemmelsene, men det er i alle fall klart at de ikke 
passer særlig godt.

4. Dberettiget bruk av eget kort.

4^1.Innledning.
Når det gjelder det objektive innhold av den straffbare 

handling, vil det ikke være noen forskjell på om man misbruker 
eget eller andres kontokort. Drøftelsene under avsnitt 3-3 til
3.5 har derfor aktualitet også her. Men mens enhver bruk av et 
kort som er anskaffet på ulovlig vis, i utgangspunktet vil være 
straffbar, må vi ved bruk av eget kort trekke grensen mellom 
berettiget og uberettiget bruk. Det kan også være bruk som er 
uberettiget etter forholdet mellom kortholder og kortselskap, og 
som derfor representerer et mislighold av kortavtalen, uten at 
dette misligholdet er straffbart.

De andre vilkårene for straff, i første rekke skyldkravet, 
vil også kunne vurderes annerledes når det er ens eget kort som 
benyttes. En del saker om ulovlig uttak fra minibank er blitt 
henlagt, nettopp fordi det har vært tvil om de subjektive vilkår 
for straff var oppfylt.

4.2_0vertrekk av konto.

Problemer omkring overtrekk av konto er bare aktuelt ved 
bruk av debetkort.
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Skjer overtrekk av konto med det tradisjonelle betalings
instrumentet sjekk, er forholdet straffbart etter sjekkl. § 66, 
1. ledd litra a. Bestemmelsen retter seg mot det å ikke ha 
dekning for sjekken ved utstedelsen, men påtalereglene er slik 
formulert at strafforfølgning ikke skal skje dersom det er 
dekning ved innfrielsestidspunktet. Etter § 66, første ledd, 
litra b, kan man også straffes hvis det var dekning ved ut
stedelsen, men at man uten skjellig grunn forføyer over beløpet 
før sjekken blir innfridd.

Sjekklovens § 66 er en spesialbestemmelse som kun rammer
overtrekk med sjekk. Men dette innebærer ikke at man straffritt 
kan overtrekke kontoen med andre betalingsintrumenter. Slike 
overtrekk vil kunne rammes av stri. § 270 om bedrageri eller 
§ 257 om tyveri. Det er imidlertid på det rene at dette er 
strengere bestemmelser enn sjekkl. § 66, og det skal mer til for 
fellelse. For å rammes av sjekkl. § 66 kreves det bare at man 
forsettelig, jfr. RT.1965:825 og RT.1968:976, har utstedt en 
sjekk det ikke er dekning for, eller uberettiget har forføyet 
over dekningen for denne. Etter stri. §§ 257 og 270 kreves det 
i tillegg vinnings hensikt, og for å kunne anvende § 270 kreves 
det dessuten at det foreligger tap elle fare for tap.

Hvis en kontoinnehaver kan disponere kontoen med flere 
betalingsinstrumenter, f. eks. sjekk, minibank, bankgiro og 
Visa-kort, kan det være vanskelig å fastslå med hva slags 
betalingsinstrument kontoen er overtrukket. Dette kan skape 
problemer hvis forholdet forøvrig dekkes av sjekkl. § 66, men 
ikke av stri. § 270.

Sjekkl. § 66 er en forseelsesbestemmelse, mens overtredelse 
av stri. §§ 257 Og 270 er forbrytelser.

Sjekkbedrageri som også oppfyller kravene for fellelse etter 
stri. § 270, vil kunne straffes etter denne bestemmelsen. Det 
kan ikke være tvil om at i slike tilfeller ville resultatet ha 
blitt det samme om det hadde vært anvendt kontokort. Bestem
melsen imidlertid ikke anvendes hvis kortet benyttes i et selv
betjent system hvor det ikke er noen som kan forledes, se 
avsnitt 3-3.
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I den norske høyesterettsdommen om misbruk av minibankkort 
mener retten at det er stri. § 270, ikke sjekkl. § 66 som er den 
nærliggende prallell ved forsettelig overtrekk i vinnings 
hensikt ved hjelp av minibankkort.

Kravet om at det må foreligge fare for tap, kan føre til at 
bedrageribestemmelsen ikke kan benyttes. Dette vil være aktuelt 
ved "normale" overtrekk av konto ved hjelp av kontokort. Men 
det bør understrekes at det er nok at det foreligger fare for 
tap. Er det tvil om vedkommendes evne og/eller vilje til å 
betale tilbake, foreligger det fare for tap.

Vinnings hensikt vil generelt foreligge når noen tilegner 
seg en gjenstand formuesverdi i den hensikt å utnytte den for 
egne formål1^ .  Det er ikke noe krav om at det foreligger fare 
for tap, jfr. RT. 1965:429. Vil man skaffe seg en midlertidig 
likviditetsfordel, må dette regnes som vinnings hensikt.

Kravet om forsett tilsier at man må vite at det ikke er 
dekning for den transaksjonen som blir foretatt. Uaktsomhet, f. 
eks. at man ikke har tilstrekkelig oversikt over forbruk og 
saldo på konto, er ikke nok til å medføre straff.

Som nevnt i avsnittene 3.3 og 3-4 kan bedrageribestemmelsen 
ikke nyttes ved uttak fra minibank, men det kan straffes som 
tyveri. Det stilles ikke noe krav om at det må foreligge tap 
eller fare for tap for at tyveribestemmelsen skal kunne 
anvendes.

Førstvoterende i HR-dommen a-v 22--dooombei-—'1 98'g1 uttaler med
tilslutning fra rettens øvrige medlemmer, følgende om subsum- 
sjonsspørsmålet (s. 4):

"Etter min oppfattning må tiltaltes uttak av 
kontanter fra automat ved hjelp av minibankkort uten at 
det var dekning på kontoen, rammes av tyveribestem
melsen i straffelovens § 257 dersom de subjektive
straffbarhetsvilkår foreligger. Tiltalte har, slik jeg 
ser det, borttatt penger som tilhørte banken og var i 
dens besittelse. At borttagelsen skjer ved hjelp av et 
middel - minibankkortet - som banken har utstyrt ham 
med og som han med rette kan benytte så lenge det er 
penger på kontoen, kan ikke lede til at han går klar av 
tyveribestemmelsen dersom han misbruker ordiningen til 
å tilegne seg penger han er uberettiget til."
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Tilsvar end e må gjelde der det er andre gjenstander enn 
penger, f. eks. bensin, som bo rttas ved hjelp av kortet.

4.3 Misbruk_av betalings-_og_kredittkor
Overtrekk av konto er ikke aktuelt ved bruk av betalings- og 

kredittkort. Eventuelt misbruk vil her bestå i at man ikke
betaler regningene ved forfall, eller at man overskrider en 
fastsatt kredittgrense. I forhold til første alternativ må 
kortholder bruke kortet uten å ha til hensikt å betale, hvis det 
skal kunne regnes som forsettelig misbruk. Det er ikke nok at 
man på et senere tidspunkt unnlater å betale regningene.

Hvis det foreligger bedrageri allerede på det tidspunkt 
kortet blir utstedt, se avsnitt 2.4, må også bruken av kortet
kunne regnes som bedrageri.

Etter min mening må det også kunne regnes som bedrageri hvis 
en kortholder allerede på det tidspunkt han bruker kortet, ikke 
har til hensikt å betale.

Det vil ofte kunne være vanskelig å bevise at det forelå
bedrageriforsett på tiden for bruk av kortet, slik at bedrageri- 
bestemmelsen neppe er særlig anvendelig i praksis.

Det er ikke i seg selv straffbart ikke å betale sin gjeld 
eller overholde sine kontraktsforpliktelser, og jeg kan ikke se 
at det er noen andre straffebestemmelser som kan komme til
anvendelse hvis kortholder ikke betaler sine forpliktelser.

4.4 Undersl ag  av f o r _ m y e _ u t b e t a l t e _ m i d l e r .

Feil i systemene kan også føre til at korth old er  får 
utbetalt mer enn han blir bel as tet  for. Dette kan skje enten 
ved at en automat mater ut for mye, elle r at tran saksjonen ikke
blir registrert.

Hvis vilkårene for st raff forøvr ig  er oppfylt, kan den som i 
et slikt tilfelle behol der  det som blir for mye utbetalt,
straffes for underslag.

Det skal ha skjedd en gang at en av de første k o n t a n t a u t o 
mater i Norge ga "jackpot". Utmatnings m e k a n i s m e n  for sedler



hadde hengt seg opp, og automaten stoppet ikke før den hadde 
tømt seg helt. Den hadde da betalt ut 30.000 kr. Heldigvis for 
banken var det en ærlig "vinner". Men den som beholdt en slik 
utbetaling, ville klart kunne straffes for underslag.

Hvis en transaksjon ikk registreres, vil det være 
vanskeligere for kortholder å oppdage feilen, men oppdager han 
den, er det underslag hvis han beholder pengene.

5. Sammenstøt av forbrytelser

I dette avsnittet skal jeg se på hvorvidt flere handlinger 
kan være en forbrytelse (som her brukes både om forbrytelser og 
forseelser), og om en handling kan være flere forbrytelser.

Spørsmålet kan ha betydning for straffeutmålingen, og i 
visse tilfeller for subsumsjonen. Det får betydning ved 
foreldelse, for rettskraftens objektive grenser og for hvordan 
tiltalen skal utformes2*^.

Det er lett å se at flere ulike handlinger kan være flere 
forskjellige forbrytelser. Det er dette som kalles ulikeartet 
realkonkurrens.

Flere ulike handlinger kan også være elementer i en for
brytelse, og i motsetning til ulikeartet realkonkurrens får vi 
da en kompleks forbrytelse. Et eksempel på en slik forbrytelse 
er heleri.

Det kan også være et spørsmål om flere likeartede handlinger 
skal behandles som flere forbrytelser i likeartet realkon- 
kurrens, eller om de skal behandles som en fortsatt forbrytelse. 
Dette kan f. eks. være aktuelt ved en serie ulovlige uttak fra 
minibank.

På den annen side kan det også tenkes at en handling kan bli 
ansett for flere forbrytelser. Det kan være en handling som er 
summen av flere forskjellige forhold som hver for seg er straff
bare, f. eks. bedrageri ved hjelp av falsk dokument. Der hvor 
de enkelte elementer i handlingen rammes hver for seg, fore
ligger ulikeartet idealkonkurrens.
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En handling kan også anses for flere like forbrytelser, f. 
eks. der hvor handlingen rammer flere ofre. Dette kalles like
artet idealkonkurrens.

Enkelte bestemmelser tar opp i seg flere forhold som hver 
for seg er straffbare. Typiske eksempler er ran og utpressing, 
som består av tyveri og legemsfornærmelse eller trusler. Slike 
handlinger kan ikke straffes både etter den bestemmelse som 
rammer det samlede forhold og de bestemmelser som rammer det 
enkelte forhold. Samme handling kan ikke straffes både som ran 
og tyveri.

Noen ganger rammes forskjellig trinn i en handlingsrekke. 
Dette gjelder allerede ved de alminnelige bestemmelser om 
straffbart forsøk, men i enkelte tilfeller er det særskilte 
bestemmelser for hver enkelt handling. Et slikt eksempel er 
dokumentfalsk. Her rammes i noen tilfelle allerede anskaffelse 
av utstyr til forfalskningen etter stri. § 186. Videre rammes 
selve forfalskningen etter § 185, og endelig bruken av det
falske dokument etter § 186. Her vil alltid bare en bestemmelse 
kunne nyttes mot samme gjerningsmann. Har han laget det falske
dokument, konsumerer det § 1 8 6 , og har han også brukt det,

■ 21) konsumeres også § 185 •
Jeg skal i det følgende se på noen sammenstøtsproblemer ved 

de typer av forbrytelser som er omhandlet i dette kapitlet.
Noen av de enkleste tilfeller er allerede nevnt: Den som

bruker et falsk dokument ved bedrageri, straffes både for 
dokumentfalsk og bedrageri. Bedrageriet vil dessuten føre til 
en skjerpet strafferamme for falskneriet, jfr. stri. § 183.
Tilsvarende må gjelde hvis det falske dokumentet benyttes til 
tyveri.

Det er videre klart at forbryteren som bruker eller selger 
det han selv har fravendt noen, ikke kan straffes for heleri.

Problemer kan for det første tenkes å oppstå når den som har
anskaffet kortet ved tyveri, bedrageri, underslag eller heleri,
og siden bruker dette til det eneste det kan brukes til, nemlig
som betalingsinstrument. Bruken vil i seg selv være straffbar,
men det er nær sammenheng mellom anskaffelsen og bruken, noe som

22)taler for å anse det hele som en forbrytelse .
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I motsatt retning trekker at haandlingene normalt vil være 
rettet mot forskjellige offer, og at det kan være forbrytelser 
av forskjellig karakter. F. eks. kan kortet være tilegnet ved 
tyveri, mens det benyttes til bedrageri.

I en høyesterettsdom inntatt i RT. 1955:1 13 ble en person
dømt både etter stri § 257 og § 2 7 0 for først å ha stjålet to 
bankbøker, og for siden å ha hevet penger på dem. Først
voterende uttaler, med tilslutning fra de øvrige dommer,
følgende om konkurrensspørsmålet (s. 114):

"Tyveriene er fullbyrdet ved at tiltalte har tilegnet 
seg bankbøkene. Bedrageriene, hvorved der er påført 
andre enn bestjålne tap eller fare for tap, er 
selvstendige forbrytelser."

Tilsvarende må gjelde den som tilegner seg et kontokort, og 
siden benytter dette. Det kan heller ikke ha noen betydning om 
tilegnelsen har skjedd ved f. eks. bedrageri eller underslag, 
eller om den senere bruk f. eks. er tyveri. Tilsvarende må den 
som benytter et kort andre har fravendt noen ved en forbrytelse, 
straffes både for heleri og den senere bruk.

Det neste spørsmålet er om en serie nært beslektede 
handlinger skal anses for en eller flere forbrytelser. Her kan 
det neppe gis noe generelt svar. Det må avgjøres ut fra sammen
hengen mellom de konkrete handlinger.

Ved en serie uttak fra minibank, vil jeg som utgangspunkt 
anta at det foreligger en sammenhengende forbrytelse. I 
byrettsdommen fra Grimstad ble det uttrykkelig sagt at uttakene 
ble regnet som en sammenhengende forbrytelse. Dette førte til 
at forholdet ble ansett for ett grovt tyveri, i stedet for flere 
simple tyverier. I de andre sakene var tyveri fra minibanker et 
punkt i en lang tiltale, og det dreide seg om mindre beløp. Det 
forelå derfor i alle tilfelle en ulikeartet realkonkurrens, og 
det ble ikke tatt standpunkt til om uttakene skulle anses for en 
eller flere forbrytelser.

Mer enn et utgangspunkt er dette ikke. Det er her flere 
identiske eller tilnærmet identiske handlinger, som retter seg 
mot samme offer. Det er kontobanken som må bære tapet hvis
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kortet er ekte. Benyttes et falskt kort, finnes det ikke noen 
konto kortet er knyttet til, og følgelig ingen kontobank. Tapet 
må her bæres av transaksjonsbanken, men det er etter min mening 
her grunn til å foreta en identifikasjon, og betrakte hele det 
sammordnede nett av bankautomater som en enhet.

Går det lang tid mellom de ulovlige handlingene, må det ses 
på som separate forbrytelser. Dette er særlig klart hvor en 
person leilighetsvis foretar ulovlige uttak, som dekkes inn 
igjen etterhvert. (Jeg tviler forøvrig på at dette ville bli 
anmeldt.)

Etterhvert som kortene gir flere muligheter, vil det heller 
ikke bli så nær sammenheng mellom de forskjellige handlinger. 
Det kan være tyveri fra minibanker og selvbetjente POS
terminaler, det kan være bedrageri ved betjente terminaler. Det 
kan også tenkes at kortet har vært benyttet til bedrageri i
manuelle systemer.

Vi ser her at det er en glidende overgang fra en serie 
identiske handlinger rettet mot samme system over et kort tids
rom, som må regnes som en fortsatt forbrytelse, til mer blandede 
forhold foretatt over lenger tid, som må bedømmes hver for seg.

6. Skyldkrav.

For at det skal kunne ilegges straffeansvar, må det være
utvist skyld. Skyldformene kan inndeles i to hovegrupper:
Forsett og uaktsomhet. Det finnes nyanser innenfor hver av

23)disse to hovedgruppene, og det er overgangsformer mellom dem .
Enkelt sagt betyr forsett at man vet hva man gjør, mens

uaktsomhet betyr at man burde vite det. Det har også vært
uttrykt ved at man ved forsett viser trass, mens man ved

24)uaktsomhet viser likegyldighet .
Skyldkravet vurderes i forhold til den faktiske handling. 

Det forutsettes ikke at man også vet at handlingen er ulovlig.
Skylden må dekke alle sider ved handlingen. Dette betyr f. 

eks. at også "tap eller fare for tap" må dekkes av forsett hvis
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man skal kunne dømmes for bedrageri etter str. § 270. Men det 
kan vel i de tilfellene som her omhandles vanskelig tenkes at 
bedrageren ikke har utvist forsett i alle fall når det gjelder 
fare for tap2-’5.

Hovedregelen ved overtredelse av straffeloven er etter 
dennes § 40, 1. ledd, at det kreves forsett. Skyldkravet i
forhold til spesiallovgivningen varierer, men for den eneste 
bestemmelsen som her er aktuell, sjekkl. § 66, er det fastslått 
i rettspraksis at skyldkravet er forsett, jfr. RT.1965:825 og 
RT.1968:97626).

Heleribestemmelsen i str. § 317 kommer også til anvendelse 
ved grov uaktsomhet. Dette kom inn i loven ved revisjonen i 
1973, og var nødvendig fordi det var svært vanskelig å bevise 
forsett ved heleri.

De ørige bestemmelser som kan komme til anvendelse her, 
følger hovedregelen om forsett.

Det kan vel tenkes at man uforsettelig kan tilegne seg et 
kontokort man ikke er bertettiget til. Et lite kort kan lett 
puttes i lommen i distraksjon, osv., men jeg vil anta at folk 
generelt passer bedre på sine kontokort enn på kulepenner og 
fyrstikkesker. Det vil derfor neppe være særlig mange konto
kort som tilegnes på denne måten.

Uforsettelig bruk av andres kontokort kan vanskelig tenkes i 
praksis. Kortene er strengt personlig, som regel utstyrt med 
navn, og i noen tilfeller også med bilde. Det eneste kortet som 
kan tenkes brukt i den tro at det er ens eget, er minibankkort 
uten klartekstinformasjon. Men med de sikringer som er bygget 
inn i systemet, skal det være et utrolig sammenfall av 
begivenheter hvis vedkommende skal få nytte av kortet.

I visse bestetmmelser skjerpes skyldkravet, slik at 
handlingen må være begått for å oppnå bestemte mål utover denne. 
Det må foreligge hensikt. Et slikt tilleggskrav er vanlig ved 
formuesforbrytelser, hvor det gjerne stilles krav om "vinnings 
hensikt". Det er slik hensikt som f. eks. skiller tyveri fra 
ulovlig besittelseskrenkelse. Ved dokumentfalsk stilles krav om 
"rettstridig hensikt". "Vinnings hensikt" er drøftet i avsnitt 
2 .2 .
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Det er først når eget kontokort misbrukes, at kravet om 
forsett blir problematisk.

Begynner vi med sjekker og debetkort, må kontohaver her vite 
at det ikke er dekning på konto. Det er ikke tilstrekkelig at 
han burde vite at det ikke var dekning. Den som ikke holder 
orden på sine kontoforhold, kan og som derfor ikke vet at den er 
overtrukket, kan ikke straffes.

Overtrekk som følge av at kontohaver ikke vet at kontoen er 
overtrukket, må ventes å øke, da det er vanskeligere å holde 
oversikt over en økonomi basert på kort enn på kontanter og 
sjekker.

Bankene gir inntrykk av at minibank- og POS-systemene er 
svært sikre. Det skal normalt ikke være mulig å foreta en 
transaksjon som det ikke er dekning for. Nå viser det seg i 
praksis at dette ikke er tilfelle, men det kan føre til at en 
som ikke helt har oversikt over sin konto, kan tolke en aksept 
av transaksjonen som et tegn på at det er dekning for den.

Det går en grense for hvor stort et overtrekk kan være før 
kontoinnehaver ikke vil bli trodd med at han ikke visste at 
kontoen var overtrukket, men det er vanskelig å si noe generelt 
om hvor denne må trekkes. Kanaliseres store pengesummer gjennom 
en konto som benyttes av flere, må det kunne aksepteres større 
overtrekk enn om det bare går et fast, mindre beløp over
kontoen, og denne bare disponeres av en person. Økonomi- 
avsnittet ved Oslo Politikammer har nettopp gått ut med
etterlysning i en sak hvor en konto med debetkort er overtrukket 
med 100.000 kr.2^  Her er det klart at det må foreligge
forsett. I en dom avsagt i Eidsvoll herredsrett 3- februar 1983 
dreiet det seg om overtrekk av en debetkortkonto med i alt
33.274,81 kr. Saken ble regnet som bedrageri etter stri. § 270, 
og det ble ikke trukket i tvil om hvorvidt det forelå forsett. 
Men at spørsmålet kan volde tvil, viser byrettens uttalelse i 
den dom som ble anket inn for Høyesterett (byrettens dom, s. 5):

"Retten finner det vanskelig å kunne feste lit til 
tiltaltes forklaring om at han trodde det var penger på 
kontoen. Etter at han fikk lønn i kontanter måtte det 
under enhver omstendighet være klart for ham at det
ikke var noe innestående på kontoen og at den tverimot
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allerede var overtrukket med de forutgående uttak via 
minibank."

Problemet blir enda større ved betalings- og kredittkort. 
Her er det ingen konto som kan overtrekkes, slik at denne 
målestokk mangler.

Hadde det nevnte bedrageri på 100.000 kr vært utført med 
betalings- eller kredittkort, ville det nok bli bedømt på samme 
måte. Men det kan være lett å overvurdere sin økonomiske 
bæreevne når regningene først kommer en gang i fremtiden.

For at et forhold skal kunne straffes som tyveri eller
bedrageri, må det foreligge forsett på handlingstidspunktet. 
Det er ikke tilstrekkelig at man med vitende og vilje unnlater å 
betale når regningene strømmer på. Men fortsetter man å bruke
kortet etter at det er klart at man ikke kan eller vil betale,
vil det kunne foreligge forsett ved denne bruken.

Her kommer vi inn i det vanskelige problem om når følgen av
pQ V

en handling går over fra å være uaktsom til forsettelig .
Tilsvarende gjelder ved anskaffelsen av kortet. Skal dette 

kunne regnes som et bedrageri, må det ha vært bedrageriforsett 
på handlingstiden.

Bratholm har, med støtte i et notat fra Justisdepartementet, 
tatt til orde for å kriminalisere grovt uaktsomt bedrageri, slik 
det er gjort med heleri. På denne måten vil man kunne unngå de 
store bevisproblemene, og man vill kunne innfange skjult for-

7. Påtale.

7-_1 Generelt om påtalereglene.
Norsk strafferett er basert på at straffbare handlinger 

krenker offentlige interesser. Hovedregelen etter str. § 77 er 
som følge av dette at det offentlige, ikke den fornærmede, som 
skal påtale straffbare forhold. Men fornærmede har for store 
interesser i saken til at et slikt prinsipp kan gjennomføres 
fullt ut.
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De påtalereglene som gjelder i Norge er følgende:
- Ubetinget offentlig påtale.
- Offentlig påtale hvis almene hensyn tilsier det.
- Offentlig påtale hvis fornærmede begjærer det, eller

almene hensyn tilsier det.
- Offentlig påtale bare på fornærmedes begjæring.
- Offentlig påtale bare hvis fornærmede begjærer det, og

almene hensyn tilsier det.

I tillegg er det mulig å reise privat straffesak, eventuelt 
subsidiær privat straffesak, men det er ikke lenger noen 
bestemmelser i norsk strafferett som bare er undergitt privat 
påtale^0 ̂ .

Selv om påtale skal være ubetinget offentlig, betyr det ikke 
at det må reises tiltale. Påtalemyndighetene kan fortsatt 
unnlate å påtale forholdet ut fra oportunitetsprinsippet.

Grunner for offentlig påtale uten begjæring fra fornærmede, 
kan være at forholdet anses for så alvorlig at samfunnet ikke 
vil la det gå straffritt. Det kan også forhindre usmakelige 
forhandlinger som lar gjerningsmannen kjøpe seg fri.

Mot dette taler fornærmedes interesser i å kunne oppnå en 
minnelig ordning. Mulighetene for å få erstattet tapet kan være 
større hvis fornærmede har påtalespørsmålet som trumfkort.

I visse saker kan det være fornærmede som har mest å tape på 
en Straffesak. Det kan f. eks. tenkes at fornærmede i en 
bedragerisak vil tape mer på å vise verden at han har blitt 
lurt, enn det han tapte på selve bedrageriet. Dette taler for å 
la fornærmede ha en viss kontroll over tiltalespørsmålet.

En "både-og" regel, hvor det kreves både påtalebegjæring og 
almene hensyn, kan spare påtalemyndigheter og rettsvesen for 
arbeid med ubetydelige saker. Blant formuesforbrytelsene er det 
i dag en slik påtaleregel for den som rettsstridig forføyer over 
en gjenstand beheftet med salgspant, se str. § 278, 1. ledd jfr. 
§ 280, 3. ledd. Også ved ulovlig besittelseskrenkelse etter
stri. § 3 92 og ulovlig bruk etter stri. § 393, forutsettes det 
også både påtalebgjæring og alemene hensyn for at offentlig 
påtale skal reises, jfr. stri. § 408. Tilsvarende gjelder hvis
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en handling ikke kan regnes som bedrageri etter srtl. § 270, 
bare som skadeverk etter stri. § 294 nr. 1, jfr. stri. 294, 2. 
ledd. Slike bestemmelser kan hindre at straffetrusselen blir en 
salderingspost i forhandlinger om tilbakebetaling, og at påtaleo iikke brukes utelukkende som pressmiddel i inkassoJ .

Dommen fra Grimstad byrett illustrerer hvordan påtalereglene 
kan utnyttes av fornærmede, selv om det i denne saken ikke fikk 
betydning for tiltalen:

Etter at det var innlevert anmeldelse gikk tiltalte 
motvillig med på å undertegne et gjeldsbrev på kr.
44.000,- til dekning av bankens tilgodehavende.......
Tiltaltes mor undertegnet som kausjonist på gjelds
brevet. Dette skjedde etter sterkt press fra bankens
side og med løfte til tiltalte om å trekke anmeldelsen 
tilbake. Anmeldelsen fra banken anses å være trukket 
tilbake. Påtalemyndighetene har reist straffesak da 
den mener at forholdet er undergitt i medhold av
straffelovens § 77."

Et helt annet spørsmål er hvorvidt en kausjonserklæring gitt 
under slike omstendigheter må anses for ugyldig etter avtale
lovens § 31, 1. ledd, eventuelt bortfalt som følge av bristende
forutsetninger.

7;_2_Påtaleregler_for de enkelte straffebud.
Ved tyveri skal det være ubetinget offentlig påtale, med 

mindre særregelen i § 264, 2. ledd kommer til anvendelse. Også 
ved dokumentfalsk er påtalen ubetinget offentlig.

Ved bedrageri som er forøvet mot andre enn den skyldiges 
nærmeste, skal offentlig påtale bare skje på fornærmedes 
begjæring, med mindre den skyldige ved misbruk av almenhetens 
tillit eller lettroenhet har gjort seg skyldig i forbrytelser 
mot flere personer eller forøvrig almene hensyn krever påtale, 
iflg. stri. § 2 8 0, 2. jfr. 1. ledd.

Er bedrageriet grovt, slik at det kommer inn under stri. §
271, skal det være offentlig påtale, med mindre bedrageriet er 
forøvet mot noen av den skyldiges nærmeste.

Underslag påtales ikke av det offentlige uten fornærmedes 
begjæring, med mindre det kreves av almene hensyn, stri. § 264, 
1. ledd.
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Heleri skal etter stri. § 321 følge påtaleregelen for
medvirkning til den forbrytelse ved hvilken gjenstanden er 
fravendt noen.

Ved overtredelse av sjekkl. § 66, skal påtale iflg.
bestemmelsens 2. ledd, skje etter begjæring fra den sjekk- 
innehaver som ikke får betaling for sjekken, eller trassat
banken som har innfridd en sjekk det ikke var dekning for.

7.3 Fornærmedes stilling og hvem s°5_2iSEi_E2§!2®2_525!_l!2!-25!-2!~.l
I de tilfeller hvor påtale skal skje etter fornærmedes 

begjæring, er det nødvendig å vite hvem som skal regnes som 
fornærmet. Dette har videre betydning ved at det bare er
fornærmede som kan få borgerlige krav pådømt i straffesaken,

32)etter reglene i str.prl.1887 § 3 og kap. 32 .
Adgangen til å pådømme borgerlige krav i en straffesak vil

bli sterkt utvidet med den nye straffeprosessloven. Etter denne
33)er detskadelidne, ikke fornærmede som kan få et krav pådømt .

Fornærmet er i utgangspunktet bæreren av det rettsgode
regelen er ment å skulle beskytte. Ved tyveri og undersalg er
det den som handlingen rammer. Ved tyveri omfatter dette både
eieren og besitteren. Ved bedrageri er det den som blir lurt,
eventuelt den han handler for. Slik påtaleregelen er utformet
for heleri, må også spørsmålet om hvem som er fornærmet avgjøres

34)
u t  f r a  d e n  b a k e n f o r l i g g e n d e  f o r b r y t e l s e ^  .

I stri. § 78, 4. ledd er det bestemt at ved inngrep i
formuesgoder anses som fornærmet også den som i henhold til 
tidligere inngått avtale har erstattet eller plikt til å

3 5 )erstatte skaden .
Ved sjekkbedragerier anses ikke banken for fornærmet i 

forhold til stri. § 270. Overenskomsten om innløsning av
sjekker anses heller ikke tilstrekkelig til å gjøre bankene til 
fornærmet med hjemmel i stri. § 78, 4. ledd. Men etter hva jeg 
har fått opplyst hos påtalemyndighetene, påtales slike forhold
alltid ut fra almene hensyn.

Har tredjemann en avtalefestet garantiforpliktelse, vil han 
derimot kunne regnes som fornærmet etter denne betemmelse.



-1 62-

Dette vil blant annet gjelde ved kontokort, hvor det inngås 
avtaler mellom kortselskap og det enkelte brukersted.

Rettmessig kortholder som er ansvarlig for en del av 
beløpet, vil også kunne regnes som fornærmet i forhold til 
urettmessig bruk av kortet, med hjemmel i denne bestemmelsen.

8. Strafferettslige vurderinger.

Den uberettigede tilegnelsen av kort volder etter min mening 
ikke særlige strafferettslige problemer. Det vil måtte bedømmes 
på linje med uberettiget tilegnelse av andre gjenstander. 
Problemene med verdifastsettelsen er neppe større enn at den kan 
overlates til praksis å utvikle retningsningslinjer for dette. 
Heller ikke synes jeg bestemmelsene om dokumentfalsk er problem
atiske i forhold til falske betalingsmidler.

Den uberettigede bruken er vanskeligere å passe inn i dagens 
system.

Sjekkl. § 66 er den eneste straffebestemmelsen som direkte 
gjelder midbruk av betalingsinstrument. De andre bestemmelsene 
som kan komme til anvendelse er utformet med tanke på andre 
forhold.

Det er neppe særlig uenighet om at misbruk av betalings
midler bør være straffesanksjonert, men det kan diskuteres hvor 
mye som må kreves før straff blir aktuelt, og hvordan straffe
bestemmelsene bør utformes.

Dagens regler gir små variasjoner i skyldkrav og straffe
ramme, uansett hvordan misbruket er foretatt, men påtalereglene 
kan føre til forskjellsbehandling av tilnærmet like handlinger. 
Det er ikke særlig forskjell på om en kortholder får varer eller 
penger direkte ut av systemet, eller om en ekspeditør utleverer 
dette etter å ha fått klarsignal fra systemet. En straffe
bestemmelse bør derfor rettes direkte mot misbruk av betalings
midler generelt.

Økt bruk av kontokort og andre betalingsintrumenter gjør at 
det er vanskeligere å holde oversikt over egen økonomi. Dette
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er forhold som betalingsinstitusjonene må ta hensyn til og 
kalkulere med når de etablerer nye betalingstjenester.

Betalingsinstitusjonene legger gjennom sin markedsføring 
av systemene fristelser i hendene på folk, og de må regne med at 
noen utnytter dette. Misbruk bør derfor først og fremst hindres 
gjennom sikkerhet i systemene, ikke gjennom straff.

Bestemmelsen i sjekkl. § 66 har vært kritisert fra flere
hold. På prinsippielt grunnlag har det vært fremholdt at 
bankenes anmeldelsespraksis ikke bør være avgjørende for hvem 
som skal straffes, og at bare sivilrettslige sanksjoner bør 
kunne nyttes ved ordinære overtrekk3® 5.

Politiet har uttrykt misnøye med bestemmelsen slik den i dag 
fungerer, og har bevisst nedprioritert slike saker.

Årlig skjer det bare i Oslo mer enn 600 anmeldelser for 
overtrekk. Politiets nedprioritering skyldes også at de i stor 
grad føler at bankene selv ikke tar overtrekket så alvorlig i 
strafferettslig henseende, og nærmest bruker straffetrusselen 
som et inkassomiddel. Betaler misbrukeren, trekkes påtale
begjæringen tilbake etter stri. § 82, 1. ledd, slik at videre
forfølgning må instilles. Dette fortoner seg som misbruk av 
straffetrussel.

Fra politihold har det vært foreslått at påtalereglene i
siekkl. § 66 forandres, slik at straffesak kun reises etter be-

• 37)gjæring fra fornærmede 0£ når almene hensyn foreligger . 
Betalingsformidlingsutvalget stiller seg positive til dette 
forslaget, men mener de har for liten kriminalpolitisk 
kompetanse til å kunne fremme det som forslag3®5.

Men det har også vært uttrykt undring over at bestemmelsen
3 9 )ikke rammer uaktsomme overtrekk .

Grensen for det straffbare bør etter miin vurdering trekkes 
ved forsettelig misbruk i vinnings hensikt, kanskje også med 
tilleggskrav om at det må foreligge tap eller fare for tap.

Den som har utstedt det misbrukte betalingsinstrument bør få 
stilling som fornærmet uansett hvordan misbruket er foretatt, og 
påtale bør skje på fornærmedes begjæring, eller hvis almene 
hensyn krever det.
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Noter:

1): Datakriminalitet generelt er behandlet av Donn B. Parker i 
"Crime by computer" og av Schjølberg i "Datamaskinassisert 
kriminalitet" og "Computers and penal legislation. A study 
og the legal politics of a new technology". Datakriminalitet 
behandles i et kriminologisk perspektiv av Artur Solarz i 
"Datortekniken och brottsligheten - krlminologiska syns
punkter"; Viiveke Fåk i "Datoriserade betalkort - kriminogena 
ooh brottsskyddande aspekter" og Lars Kristiansson i 
"OdOdliga experter i kompleksa system", alle i dokumentasjon 
fra det Brottsførebyggande Rædets seminar om "Datorteknik, 
Brottslighet, ADB-sSkerhet", Stockholm 1982.

2): Schjølberg, Datamskinassistert kriminalitet, s. 1 2 .
3): Fåk, "Datoriserade betalkort - kriminogena och brotts- 

skyddande aspekter".
4): Linden, "Elektronisk sigill far skydd av elektroniska 

pengar", i "Datorteknik, Brottslighet, ADB-sSkerhet" , s. 44.
5): Andenæs, Formuesforbrytelsene, s. 7

6 ) : 1 . c . s. 41
7): 1 . c . s. 10

00 1 . c . s. 17
9): 1 . c . s. 20

1 0 ) : 1 . c . s . 21

1 1 ): 1 . c . s . 27
12): Problemet er nærmere drøftet i en erstatningsrettslig sammen

heng hos Prebensen Steen, CompLex nr. 4/82, s. 35 - 3 8 .
13): Blanck, Borge-Andersen og Selmer, s. 43 og 44.
14): Om maskinlesbar informasjon i forhold til bestemmelser om 

dokumentfalsk, se Schjølberg "Computers and penal legis
lation", s. 77 - 8 0.

15): Andenæs, Spesiell Strafferett, s. 185
16): Andenæs, Formuesforbrytelsene, s. 181

17): 1 . c . , s. 89.
1 8 ): 1 . c . , s. 84.
19): 1 . c. , s. 22.

20): Nærmere om betydningen av om det foreligger sammenstøt, se
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Bratholm "Strafferett og samfunn", s. 612 - 613; Andenæs,
"Straffeprosess" s. 294 - 297 og Røstad "Sammenstøt", JV
hefte 4/5-1980, s. 181 - 193.

21): Generelt om sammenstøt, se Andenæs, Alm. Strafferett, s. 337
- 342; Bratholm, l.c., s. 611 - 624 og Røstad l.c. s. 160 - 
194.

22): Om kriteriene for enhetsforbrytelse, se Bratholm, l.c., s. 
613 - 615 og Røstad, l.c., 160 - 181.

23): Se nærmere Andenæs, l.c., s. 205 - 207 og Bratholm l.c., s. 
208 -  2 1 0 .

24): Det nærmere innhold av begrepene forsett og uaktsomhet
drøftes hos Andenæs, l.c., s. 225 - 246 og Bratholm, l.c., s. 
211 - 227. Drøftelsen av forsett er konsentrert om følger
av handlinger. Se også Røstad, "Om skyldformen forsett", JV 
nr. 9-1982.

25): Se nærmere Andenæs, l.c., s. 214 - 218 og Bratholm l.c., s. 
211 .

26): Se nærmere Andenæs, J.. c . , s. 207 - 209 og 211 - 213-
Bratholm skriver generelt om hvilken skyldform som kreves i 
"Strafferett og samfunn", s. 227 - 234.

27): Etterlysning i Arbeiderbladet 29. januar 1983, s. 3.
28): Se nærmere Andenæs, l.c., s. 225 - 235 og 207.

29): Bratholm, l.c., s. 228 - 229.
30): Nærmere om offentlig og privat påtale, se Andenæs, l.c., 

s. 474 _ 47 8 og 480 - 481 og Bratholm l.c., s. 423 - 434.
3 1 ): 0m påtalespørsmålets betydning ved løsning av konflikter, se 

Aubert, s. 188 - 191.
32): Om vilkår for pådømmelse av borgerlige krav, se Andenæs, 

Straffeprosessen, s. 25 - 32, særlig s. 30 - 31.
33): Se nærmere Andenæs, Nytt s. 13 - 16 og 97 - 98.
34): Om fornærmedes stilling, og om hvem som skal regnes som 

fornærmet, se nærmere Andenæs, Straffeprosessen s. 75 - 91.
35): Se nærmere Andenæs, Alm. Strafferett, s. 478 - 479.
36): Larsen, Tfr. 1977, s. 91 (97). Se også en generell

drøftelse av hvor langt man bør gå i kriminalisering hos 
Bratholm l.c., s. 40 - 46.

37): NOU 1979:16 s. 94 - 95.
38): NOU 1979:16 s. 205 - 206.
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39): Krüger, Pengekrav, s. 172.
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Kapittel VIII. 
PERSONVERN.

1. Innledning.

Bankene er blant de institusjoner som har vært mest opptatt 
av personvern. Så tidlig som 196915 tok de internt opp 
spørsmålet om etiske regler for registrering og bruk av 
opplysninger om bankenes kunder. Likevel står personvern
interessene fortsatt svakt ved vurdering av betalingstjenester. 
Dette illustreres ved at en bank som nektet å gi lignings
myndighetene oversikt over saldo ved årskiftet i maskinlesbar 
form (kobling av registre), se nærmere i avsnitt 4.3, begrunnet 
dette ut fra konkurransehensyn. De ville ikke være den eneste 
bank som måtte utlevere opplysninger om sine kunder på denne 
måten. Først da Bankforeningen kom inn i bildet, ble saken satt 
inn i en personvernsammenheng.

Et annet eksempel finner vi i en straffedom om misbruk av 
minibankkort, avsagt av Grimstad Byrett 23- desember 1982. Her 
ble det ansett for et moment til fordel for tiltalte at banken 
ikke hadde samlet opplysninger de ikke har lov til å registrere:

"I formildende retning legger retten vekt på at det 
må anses svært skjødesløst av en bank å gi en person 
som tiltalte miniBank-kort. Banken har rett nok ikke 
ad R ang til å få utskrift av strafferegisteret, men 
Grimstad er ikke større enn at det måtte være mulig for 
banken skaffe seg opplysninger om at tiltalte ikke er 
særlig interessert i a etterleve avtale av type med 
miniBank (min uth.)." (Dommen s. 6)

Personvern kan i forhold til automatiserte betalingssystemer 
drøftes for to grupper. Det gjelder opplysninger som 
registreres om systemets brukere, og om systemets ansatte. Her 
vil bare forholdet til systemets brukere bli drøftet.

Automatiserte betalingssystemer hvor alle enkelttrans
aksjoner registreres direkte i det datasystem, har som en 
bieffekt at flere opplysninger om kortbruken, og dermed ko^ ~  
brukeren, blir eller kan bli lagret i et eller flere registre .
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I tillegg kommer de opplysninger som registreres i forbindelse 
med utstedelse av kort.

Et effektivt betalingssystem forutsetter også god kommunika
sjon mellom de forskjellige registre og registreringsstedene.

I kapittel III, avsnitt 4, ble det redegjort for hvilke 
registre som er nødvendige for denne type betalingssystemer, og 
for hva slags registre som kan opprettes etter gjeldende regu
lering. Her skal jeg se på bruken av de opplysninger som er 
lagret.

Spørsmålet må drøftes i forhold til den bruk registerinne- 
haver kan gjøre av opplysningene og i forhold til den adgangen 
andre har til de opplysninger som finnes i registrene.

Jeg vil kun drøfte muligheter for lovlig bruk av opp
lysningene . Faren for ulovlig bruk er også et viktig problem, 
men jeg har ikke tilstrekkelig oversikt over sikkerheten i 
systemene til å kunne drøfte dette.

I det følgende vil jeg først se på kriterier for vurdering, 
deretter på hvordan registerinnehaver kan nytte opplysningene. 
Under spørsmålet om andres adgang til opplysningene vil jeg 
først se på likningsmyndighetenes adgang til opplysniger, 
deretter noen andre forvaltnigsorganer, videre på hva slags bruk 
som kan gjøres av opplysningene under rettergang. Dette vil 
gjelde både straffesaker og sivile saker. Til slutt vil jeg se 
på politiets adgang til opplysninger i forbindelse med etter
forskning av straffbare forhold. Det må oppfattes som en 
gjennomgang av eksempler, ikke som en uttømmende drøftelse.

2. Personvern - utgangspunkter for vurderingen.

^I.Hva er_personvern?
Med personvern menes i denne sammenheng enkeltpersoners 

interesse i kontroll med informasjon som beskriver dem. Dette 
gjelder kontroll med hvilke opplysninger som registreres og med 
bruken av dem.
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Personvernbegrepet kan spaltes opp i tre interesser:
- Diskresjon
- Fullstendighet
- Opplysthet.

Bak disse interesser ligger ønsket om å ha en borgervennlig 
administrasjon og å unngå unødig kontroll og uhjemlet maktbruk.

Den som sitter inne med opplysninger, kan bruke disse som 
utgangspunkt for beslutninger. Det kan være myndighetene som 
ønsker å styre adferd gjennom straff, pålegg om skatter og
avgifter, nekte løyve, osv. Banker og andre finansierings
selskaper kan nekte lån, man kan bli nektet varekreditt og 
kontokort. Det kan også være uformelle beslutninger om sanksjon 
i ens sosiale miljø, på arbeidsplassen og liknendeJ '.

Bruken av informasjon om den enkelte er ikke ny, men ny 
informasjonsteknologi har gjort det lettere å registrere og 
lagre disse, og det er lettere å hente dem frem for den som vil
gjøre seg nytte av dem.

Opplysninger kan bli innhentet for et formål, f. eks. 
betalingsformidling. Men når opplysningene først ligger lett 
tilgjengelig, kan det være enkelt å ty til disse hvis man skulle 
ha behov for tilsvarende opplysninger til et annet formål. Det 
som ligger registrert i bankenes datasentraler kan være 
interessant for banken når den skal vurdere en lånesøknad, og
kanskje også ved ansettelser. Opplysningene kan fortelle 
ligningsmyndighetene om pengeforbruk, markedsførere om forbruks
mønster og Storebror om hvor du har vært. Kanskje vil ikke alle 
ha lovlig adgang til opplysningene, men det kan likevel hende at 
de klarer å hente opplysninger ut av systemet, enten fordi 
sikkerheten ikke er god nok, eller fordi det er utro tjenere med 
adgang til opplysnignene.

Disse forhold gjør at den opplysningene gjelder er interes
sert i at det ikke lagres flere opplysninger om ham enn det som 
trengs til det spesielle formål, og at disse opplysningene ikke
brukes til noe annet eller på en annen måte enn forutsatt. Han
er interessert i diskresjon1*^. Hensynet til diskresjon tilsier 
begrensninger når det gjelder hva slags opplysninger som kan
registreres.
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Opplysninger som er tilstrekkelige i en sammenheng kan være 
svært mangelfulle i en annen. Ufullstendige opplysninger kan 
føre til feilslutninger med nokså alvorlige konsekvenser. Når 
en beslutning skal fattes, er det viktig at alle relevante 
opplysninger blir tatt hensyn til. Det må stilles et krav om 
fullstendighet '. Dette problemet vil i noen grad bli drøftet i 
forbindelse med eksempler på kontroll.

Hvis den enkelte skal kunne ivareta disse interesser, er det 
nødvendig å kjenne til hvilke opplysninger som er registrert, og 
hvordan disse brukes. Det er nødvendig å være opplyst  ̂̂ . Dette 
hensyn har begrunnet innsynsretten i personregisterlovens § 7, 
som gir den enkelte rett til å få vite hva slags opplysninger 
som finnes lagret om ham i betalingsinstitusjoners og andres 
registre.

I den borgervennlige admin3trasjon blir avgjørelsene truffet 
raskt. De er skikkelig motivert, og ens motforestillinger kan 
fremføres på hjemstedet for en velutdannet og velinformert 
tjenestemann som snakker et forståelig språk7 .̂ Dette gjelder 
enten kan klager over ligning, søker lån eller ikke forstår 
hvordan en minibank skal betjenes. Det ligger i dette et krav 
om at saksbehandlere ikke skal skyve teknikken foran seg som en 
buffer mot publikum.

Alle er vel interessert i å unngå overdreven kontroll og
8) ----------------------uh.iemlet maktbruk , men enigheten forsvinner så snart spørs

målet dreier seg om hva slags kontroll som er nødvendig. Vi 
beveger oss her inn i et klassisk problem: Forholdet mellom
rettssikkerhet og effektivitet®^.

Bruk av opplysninger fra betalingsformidlingen kan utvilsomt 
være nyttige for ligningsetaten og for politiets etterforskning 
av økonomiske forbrytelser. Den som har benyttet seg av et 
automatisert betalingssyystem, har lagt etter seg spor som kan 
fortelle om bevegelsesmønster i en bestemt periode. Problemet 
blir ekstra vanskelig fordi det enkelte kontrolltiltak iverk
settes i den gode saks tjeneste og alltid kan begrunnes godt.

Disse problemene må etter min mening ses i sammenheng med en 
økt tendens til kontroll på en rekke andre områder. Vi har hatt 
en debatt om overvåkningspolitiets rolle10 ,̂ og ved siden av den
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generelle personverndebatten er det spørsmålet om ekstraordinære
tiltak i forbindelse med etterforskning i narkotikasaker^ * 5 og 

. 1 2)skjult trafikkovervakning som har vært sterkest fremme.
Kravet til opplysthet er i denne sammenheng viktig. Det er 

en kvalitativ forskjell mellom skjult og åpen kontroll.
Det er en rekke forhold i samfunnet som er uønsket. Skatte

unndragelser, narkotikaomsetning, valutasmugling osv. bør 
bekjempes, men også bekjempelsen har sin pris, og det er 
spørsmål om hvor mye vi er villig til å betale. Det er ikke 
sikkert at alt som kan kontrolleres også bør kontrolleres, 
heller ikke i den gode saks tjeneste. Kanskje blir samfunnet 
bedre å leve i hvis noen villsvin^) f^r vancjre fritt.

Jeg går ikke videre inn i debatten om hva slags kontroll som 
er ønskelig.

2.2_0gplysninger i registrene^

De opplysninger som i dag lagres om de transaksjoner som er 
utført er for det første beløpenes størrelse. Dette må lagres 
uansett hvordan transaksjonene initieres. Videre er det nød
vendig med opplysninger om hvilken type transaksjon som er
foretatt (sjekk, minibankuttak, giro, kjøp via POS/POP terminal
o . s . v .).

Ved tradisjonelle, dokumentbaserte systemer, kan man i data
registeret for den enkelte konto registrere transaksjonstype og 
transaksjonsnummer. Dette siste kan være nummer på det dokument 
transaksjonen er knyttet til. For å finne det nærmere innhold 
av den enkelte transaksjon er det da nødvendig å gå til
dokumentene, som er arkivert under et annet register. Det er
ikke mulig med automatisk kobling av disse registre.

Når dokumentene forsvinner, er det ikke lenger noe å henvise 
til utenfor registeret, noe som gjør det nødvendig å registrere 
flere opplysninger i kontoregistret. Dette vil være opp
lysninger om hvilken terminal som er benyttet ved minibank
eller POS/POP-transaksjoner, og hvem penger er overført til
eller fra ved dokumentløse overføringer.
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Alle disse opplysninger blir også lagret når tradisjonelle 
systemer benyttes, men i dokumentløse systemer blir alt lagret i 
maskinlesbar form. Dette gjør opplysningene lettere til
gjengelig for den som har adgang til systemet. Dette vil f. 
eks. gjøre det lettere å finne fram til opplysninger om hvor en 
person har vært og hvem han har kontakt med, via betalings
systemet. Enkelte nye opplysninger blir også registrert i 
automatiserte systemer. Dette gjelder for eksempel klokkeslett 
for den enkelte transaksjon, i tillegg til dato.

En videre utbygging av systemene vil også føre til at stadig 
flere personer benytter systemene til stadig flere trans
aksjoner. Videre vil utbygging av systemene føre til at det 
blir fler registreringspunkter. Alt i alt vil dette føre til at 
det blir lagret opplysninger om flere personer, og opplysningene 
om den enkelte vil bli mer detaljerte, samtidig som de blir
lettere tilgjengelige.

Så langt har vi bare sett på registrering av betalingsopp- 
lysninger. Men ved innføring av salgsstedsterminaler vil en 
rekke nye opplysninger bli registrert. Det er nødvendig å 
registrere hvor man har foretatt sine innkjøp og hvor mye man 
har handlet for. Allerede dette er opplysninger som kan være av 
stor verdi i f. eks. markedsføring, samtidig som den 
opplysningene gjelder kan ha stor interesse av at disse ikke 
blir benyttet til annet enn det som var formålet med 
registreringen, nemlig betaling av varen.

Virkelig problematisk kan forholdet bli hvis man også regi
strerer hva som er kjøpt. Ut fra et ønske om å kunne etterspore 
feil, eller sikre best mulig bevis ved påståtte feil, kan det 
være hensiktsmessig å lagre så detaljerte opplysninger som mulig 
om den enkelte transaksjon. Også den som kan utsettes for en 
påstand om svikt i systemet er interessert i fullstendighet. 
Opplysningene trenger ikke nødvendigvis lagres pa kundens konto. 
Det er tilstrekkelig med mulighet til å identifisere trans
aksjonen, slik at nærmere opplysninger kan gjenfinnes i et 
register der transaksjonen er foretatt.

En slik løsning forutsetter at de enkelte kjøp registreres 
på salgsstedet, og at det er mulig å koble disse til betalings
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transaksjonene. Dermed oppstår et nytt register på salgsstedet, 
nemlig et sekvensielt register over foretatte innkjøp, som vil 
kunne identifiseres i forhold til en bankkonto. Men fortsatt 
vil opplysningene i registeret indirekte kunne knyttes til 
identifiserbare enkeltpersoner, slik at de må regnes for 
personopplysninger etter personregisterlovens § 1 , 2 .  ledd.

De registrene som føres kan alle forsvares ut fra virksom
hetens karakter, kanskje med unntak av lagring av navn og 
adresse på kunder i en forretning, når kjøp blir belastet 
kjøpers konto direkte. Hovedkravet i lovens § 6, 1. ledd om at
registreringene skal være saklig begrunnet er derfor tilfreds
stilt .

Diskresjonshensynet kan lett bli gjennomhullet når systemene 
bygges ut. De opplysningene som registreres, forteller i seg 
selv mye. Hyppige innkjøp hos venstre-radikale bokhandlere 
eller besøk på billige barer (som dessverre ikke er aktuelt i 
Norge), forteller en del, selv om det ikke registreres hva som 
kjøpes. Hvis en person flere ganger pr. uke handler for 39,- 
kr. på Vinmonopolet straks det åpner, kan man som regel trekke 
en ganske bestemt slutning.

Men opplysningene vil likevel være mangelfulle, og kan gi 
grunnlag for feilslutninger. Den venstre-radikale bokhandleren 
kan f. eks. ha byens beste utvalg i tegneserier, og baren kan ha 
rimelige og gode smørbrød.

2.3 Regulering av_bruk av opplysninger^
Registrering og bruk av personopplysnigner er først og 

fremst regulert i lov om personregistre av 9- juni 1978 nr. 48 
og forskrifter til denne gitt av Justisdepartementet 21. des. 
1979 og 10. mars 1981, men det finnes en rekke andre bestem
melser som utfyller og uthuler disse.

14)Bestemmelser om taushetsplikt gitt for å beskytte den 
informasjonen gjelder, kan utfylle kravet om diskresjon, men det 
finnes også eksempler på at slike bestemmelser blir brukt mot 
den som er omhandlet, og undergraver på den måten kravet til 
opplysthet.
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De viktigste regler om bruk av opplysnger i de registre som 
her omhandles, finnes i forskriftenes § 2-1, som bestemmer at 
opplysningene bare kan brukes for de formål de er innhentet, at 
de ikke skal utleveres uvedkommende, om at registre ikke skal 
kobles, krav til sikring og påbud om å slette uaktuelle opp
lysninger .

§ 2-1

Personregistre som omfattes av dette kapittel er 
unntatt fra konsesjonsplikten etter personregister
lovens § 9, første ledd.

Vilkårene for konsesjonsfrihet er at kravene til 
registrenes innhold m.v. i §§ 2-2 til og med 2-15
følges, og at følgende regler overholdes:

(1) Formål.
Registeret må ikke brukes til andre formål enn det 

som følger av typebetegnelsene i §§ 2-2 til og med
2-15, eller i strid med andre lovregler som gjelder for 
føringen eller bruken av registeret.
(2) Utlevering.

Personopplysninger må ikke utleveres fra registeret 
til utenforstående, unntatt når utlevering skjer
a) med samtykke fra den opplysnigen gjelder,
b) til annen sammenslutning eller stiftelse innenfor 

eget konsern (jfr. lov av 4. juni 1976 nr. 59 om 
aksjeselskaper § 2-1),

0) med hjemmel i lov, eller i forskrift med hjemmel i 
lov,

d) med hjemmel i avtale mellom partene i arbeidslivet,
e) som ledd i betalingsinnkreving (inkasso),
f) fra registre som nevnt i §§ 2-2 og 2-12 som

nødvendig ledd i opprettelse og administrasjon av 
kollektive forsikringsordninger,

g) for registre som nevnt i § 2-12 til registre for
utarbeidelse av lønnsstatistikk som har konsesjon 
etter personregisterloven § 9. Denne bestemmelsen
er ikke til hinder for at annet kan bestemmes i 
avtale mellom partene i arbeidlivet,

h) fra registre som nevnt i § 2-4 til annen bank, etter 
beslutning fra styret eller noen som har fullmakt 
fra styret til å avgjøre spørsmål om utlevering,

1) fra registre som nevnt i § 2-5 til andre for
sikringsselskaper eller deres bransjeorganisasjoner, 
etter beslutning fra styret eller noen som har 
fullmakt fra styret til å avgjøre spørsmål om slik 
utlevering.
Oppbevaring eller behandling av personopplysninger 

hos et databehandlingsforetak som har konsesjon etter



-175-

personregisterloven § 22, eller hos et adresserings
eller distribusjonsforetak som har konsesjon etter 
loven § 25, regnes ikke som utlevering når dette skjer 
etter oppdrag fra registerets eier.

Denne bestemmelsen om utlevering gjelder ikke for 
personregistre som nevnt i §§ 2-11, 2-13 og 2-15.
(3) Kopling.

Registeret må ikke koples sammen med andre person
registre unntatt når koplingen
a) skjer med hjemmel i lov,
b) har hjemmel i avtale mellom partene i arbeidslivet,
c) er ledd i utveksling og sammenholding av 

opplysninger i et foretaks vanlige administrative 
rutiner,

d) går ut på å sammenligne navn og adresser for å unngå 
dobbeltforsendelser o.l.,

e) skjer i forbindelse med utlevering som nevnt i punkt
(2) bokstav f.
Registre som nevnt i § 2-4 og § 2-8 regnes i denne 

sammenheng som et register.
(4) Sikring.

Den registeransvarlige må sørge for forsvarlig 
sikring av de registrerte personopplysniger, slik at 
ikke noen får tilgang til opplysningene uten å ha rett 
eller krav på dem.

Datatilsynet kan gi pålegg som anses nødvendig for å 
oppnå forsvarlig sikring.

Fødselsnummer må ikke benyttes utenpå postsendinger.
For organ i staten vises for øvrig til gjeldende 

sikkerhets- og databeskyttelsesinstruks med utfyllende 
bestemmelser (datasikkerhetsdirektivet). Denne bestem
melse gjelder ikke for registre som nevnt i § 2-15.

(5) Sletting.
Tidligere medlemmer, kunder, abonnenter og leveran

dører skal slettes fra registre som nevnt i §§ 2-2,
2-3, 2-4, 2-5 og 2-6 når vedkommende krever det og
andre lovregler ikke er til hinder for sletting.

Utsendelsene som registre som nevnt i § 2-7 brukes 
til, må påføres avsenders navn og adresse. Enhver som 
ber om det kan kreve seg slettet fra registeret.

Opplysninger om "lånernummer" i utlånsregister som 
nevnt i § 2-8 skal biblioteket slette av eget tiltak 
når utlånte bok er tilbakelevert.

Etter lov om regnskapsplikt m.v. av 29. april 1977 nr. 34, 
§ 11, må regnskapspliktige oppbevare opplysninger som kan
legitimere bokføringen i 10 år fra avslutningen av regnskaps
året. Transaksjonsopplysninger kan derfor ikke slettes før det 
har gått minst 10 år. Sbl. § 29 inneholder en tilsvarende
bestemmelse for sparebanker, men denne synes unødvendig ved
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siden av regnskapsloven, da sistnevnte også omfatter spare
banker, jfr. § 1, 2. ledd.

Postverket omfattes ikke av regnskapsloven. Praksis i post
girokontoret er at transaksjonsopplysninger oppbevares i tre år,

15)mens saldoopplysninger oppbevares i 20 år .

3. Registerinnehavers bruk av opplysnigene■

3-2 Innledning.
Utgangspunktet for vurderingen finnes i personregistter- 

lovens § 11 og forskriftenes § 2-1. Er registeret konsesjons
pliktig, skal spørsmålet reguleres i konsesjonen. Konsesjons- 
frie registre skal etter forskriftenes § 2-1(1) ikke brukes til 
andre formål enn det som følger av typebetegnelsen for den 
enkelte unntaksbestemmelse .

De fritak fra konsesjon som her er aktuelle ved betalings
formidling, er forskriftenes §§ 2-3 og 2-4. Anvendelsen av
disse er drøftet foran i kapittel III, avsnitt 4.1 - 4.3*

3.2 Butikkregistre
Forskriftenes § 2-3 har ingen formålsangivelse ut over type

betegnelsen. Det dreier seg her om kunde-, abonnent- og
leverandørregister. Dette må bety at registeret også kan brukes 
til andre formål enn betalingsformidling, så lenge det dreier 
seg om bruk av opplysninger om en person i dennes egenskap av 
kunde, til et formål som knytter seg til kundeforholdet. 
Markedsføring er her en nærliggende mulighet.

Derimot kan ikke registeret brukes til formål hvor ved
kommende ikke opptrer som kunde, f. eks. i forbindelse med 
ansettelser.

3.3_Bankregistre
Bankenes registre reguleres i forskriftenes § 2-4. Bestem

melsene i denne paragraf er rettet mot en begrenset, og mer
ensartet virksomhet enn § 2-3. Det har derfor vært mulig å gi
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mer detaljerte bestemmelser. I bestemmelsens 2. ledd heter det 
om bruk av opplysningene:

Kundergistre som er unntatt fra konsesjonsplikten 
etter første ledd kan bare benyttes i forbindelse med 
innlån, utlån, betalingsformidling, inkasso, for- 
valtnining og andre ordinæare banktjenester.

Problemet her blir hva som ligger i uttrykket "andre 
ordinære banktjenester".

Ansettelser kan ikke regnes som en ordinær banktjeneste, men 
reglene om kredittopplysning skaper noen problemer her. Dette 
vil bli drøftet nærmere i avsnitt 3-5.

Bankene kan ikke benytte opplysningene i registret til å 
drive markedsføring for andre, men de må kunne nytte dem i sin 
egen markedsføring.

Den mest problematiske virksomheten i denne sammenheng, er 
antagligvis kredittopplysning, se nærmere avsnitt 3.5.

3.4 Registre hos kortselskap som_ikke_er_banker1
Det er ingen spesielle regler i forskriftene for slike 

selskap, slik at deres bruk vil bli regulert av § 2-3. Det 
meste av det som er sagt i avsnitt 3-2 vil derfor også være 
aktuelt her.

De selskapene som her er aktuelle, vil være finansierings
selskaper med konsesjon etter lov om finansieringsvirksomhet. 
Også for slike selskaper kan det være aktuelt å drive kreditt
opplysning.

3.5_Kredittopplysning^
Med kredittopplysning menes etter personregisterlovens § 13,

1. ledd, 1. pkt., virksomhet som består i å gi meddelesler som
belyser kredittverdighet eller økonomisk vederheftighet.
Økonomisk vederheftighet omfatter tilfeller hvor det f. eks. er
av betydning ved engasjement av en medarbeider at han har en

17)viss økonomisk soliditet .
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Dekningskontroll i forbindelse med betalingstransaksjoner 
regnes etter forskriftenes § 4-1(2) ikke som kredittopplysning.

Kredittopplysning innebærer en utlevering av opplysninger, 
som går inn under forskriftenes § 2-1(2)c. Det er den virksom
het som klarest står i strid med diskresjonsinteressen. Det er 
nærmest indiskresjon satt i system.

I forbindelse med ikrafttreden av personregisterloven 1. 
januar 1980, sluttet bankene å gi kredittopplysninger, etter

-i Q \

anbefaling fra de to bankforeninger . Men fra samme dato ble 
banklovene endret, nettopp for at bankene skulle kunne drive med 
kredittopplysning. Også i forskriftene til personregisterloven 
er det gitt bestemmelser som legger forholdene til rette for at 
banker skal kunne drive kredittopplysningsvirksomhet.

Etter sbl. § 21,2. ledd og f bl. § 18, 2. ledd, er bankenes 
taushetsplikt ikke til hinder for at de driver kredittopp- 
lysningsvirksomhet, så lenge den ligger innenfor de regler som 
gjelder for dette, hvilket vil si personregisterloven med for
skrifter .

Bankener og finansieringsselskaper kan etter forskriftenes §
4-2(1) og (2), drive kredittopplysnigsvirksomhet uten konsesjoni q )etter personregisterloven § 14 . Men selv om de ikke trenger
konsesjon for virksomheten, må denne ligge innenfor de rammer 
som trekkes opp i lovens kapittel 5.

Kravet om fullstendigehet i i lovens § 15, 1. ledd, kan
innebære en begrensning i adgangen til å drive utstrakt kreditt- 
opplysningsvirksomhet basert bare på egne opplysniger.

Etter lovens § 13, 1. ledd, 2. pkt., gjelder ikke kapittel 5 
for bruk av opplysninger innen et foretak eller i forhold til et 
foretak innen samme konsern. Den naturlige forståelsen av dette 
er at man kan bruke opplysningene i større grad internt. Dette 
gir en liten nøtt i forbindelse med ansettelser. Det er klart 
at ansettelse ikke er en ordinær bankvirksomhet, og den ansatte 
er i denne sammenheng ikke kunde. Men når det er tillat å gi ut 
opplysninger til andre i forbindelse med deres ansettelser, kan 
det vanskelig hevdes at de ikke selv skal kunne bruke opp- 
lysnigene selv i minst samme utstrekning.
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Et annet problem er om selskapene lovlig kan registrere 
flere opplysninger enn betalingsformidlingen skulle tilsi, under 
henvisning til at de driver kredittopplysning. Jeg følger ikke 
denne tråden videre.

4. Adgang til registrene.

I dette avsnittet skal jeg bare se på hvem som har lovlig 
adgang til opplysninger i registrene.

Grunnene som anføres for innsyn kan være knyttet til den
enkelte bruker eller den kan være knyttet til selve systemet.

I den første gruppen finner vi opplysniger i forbindelse med 
likning, beregning av trygdeytelser o.s.v., ved siden av etter
forskning i forbindelse med mistanke om et straffbart forhold.

Den andre gruppen omfatter revisjon og kontroll fra 
spesielle tilsynsmyndigheter, som f. eks. bankinspeksjonen.

Et sted i mellom disse, står kontroll med v a l u t a o v e r -  
føringer.

Bruk av opplysninger i forbindelse med rettergang lar seg
ikke kategorisere innenfor dette. Det vil her være de
prosessuelle regler som er avgjørende, ikke sakens materielle 
innhold.

Utgangspunktet for vurderingen av adgang til registrene 
finnes i forskriftenes § 2-1, (2), litra c, hvor det heter at
opplysninger kan utleveres med hjemmel i lov eller forskrifter 
gitt i medhold av lov. Men det finnes ganske mange slike
bestemmelser. I dette avsnittet drøftes noen som kan ha nær 
tilknytning til betalingsformidling.

4.2 Generelt om of f entlige_myndigheters_kontroll_.
I enhver virksomhet kan det anføres gode grunner for å vite 

litt mer om de som berører virksomheten og berøres av denne. 
Det offentlige står her i en spesiell stilling fordi det skal
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ivereta samfunnets fellesinteresser. Alle er vel enig om at 
disse interesser skal ivaretas på best mulig måte, enten det er 
etterforskning av økonomiske forbrytelser eller beskyttelse av 
rikets sikkerhet. Hvis man motsetter seg effektivisering av 
denne virksomheten, kan det lett fremstå som om man setter sine 
egne personlige interesser foran fellesskapets. Det er lett å 
fremstille saken slik at det bare er skattesnyterne som er 
interessert i å begrense ligningsmyndighetenes kontroll. I 
denne sammenhengen er det lett å granske hvert enkelt tre, uten 
å se at skogen kveles fordi trærne står for tett.

Spørsmålet om myndighetenes innhenting av opplysninger til
kontrollformål kan deles i fire.

For det første gjelder det adgangen til å pålegge den 
enkelte person eller virksomhet å gi opplysninger om seg selv. 
Videre i hvilken grad de selv skal kunne innhente opplysninger 
hos den de gjelder. Disse spørsmålene blir ikke drøftet her.

Det tredje spørsmålet er i hvilken grad man skal pålegge
noen å gi opplysninger om andre, f. eks. ved å koble private 
registre til de offentlige, og i forlengelsen av dette kommer 
spørsmålet om myndighetene selv skal kunne gå ut å innhente 
slike opplysninger.

Det siste gjelder bruk av opplysninger innhentet at et
offentlig organ til et formål, til et helt annet formål innenfor 
et annet organ.

Ingen av disse spørsmålene kan besvares generelt. Det er 
vel få som på prinsippielt grunnlag vil si at staten ikke burde 
ha rett til å pålegge folk å levere selvangivelse. Heller ikke 
kan det reises innvendinger mot at Rikstrygdeverket bruker 
ligningmyndighetenes opplysninger, eller at arbeidsgivere blir 
pålagt plikt til å oppgi utbetalt lønn. Men det er viktig at 
man her ikke taper helhetsperspektivet.

Spørsmålene ble mye diskutert i forbindelse med lovforslag
om kontroll med betaling av båtavgifter. Datatilsynet uttalte i ?n ̂den forbindelse ':

Spørsmålet om myndighetenes adgang til å kreve 
maskinlesbare kopier av private registre med det formål 
å koble reisteret for å kontrollere hvorvidt de regi
strerte personer har ordnet sine skattemessige forhold,
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reiser enkelte prinsippielle problemer som etter Data
tilsynets oppfatning er svært vanskelige.

Datatilsynet er oppmerksom på at problemet med un- 
dragelse av skatter og avgifter i dag er stort, og at 
det må settes inn effektive tiltak for å begrense denne 
undragelsen. Det er således gode grunner som taler for 
den kontrolladgangen som det åpnes for i den foreslåtte 
lovteksten. Isolert sett synes forslaget således vel 
begrunnet.

Svært mange forvaltningsorganer utøver i dag en 
eller annen form form kontroll eller overvåkning ved å 
registrere opplysninger om enkeltpersoner, eller ved å 
kontrollere innholdet av registre som andre har opp
rettet. Særlig omfattende er adgangen til å kon
trollere skattemessige forhold. Med utviklingen av 
moderne datateknikk, er det blitt mulig å effektivisere 
kontrollen ved at skatte- og avgiftsmyndighetene kan 
koble sine registre med registre i andre institusjoner 
eller i private foretak for å finne fram til personer 
som ikke har ordnet sine skatte- og avgiftsmessige 
forhold, for å oppdage de som har et åpenbart mis
forhold mellom oppgitte inntekter og personlig forbruk. 
Dette innebærer at myndighetenes kontrollmuligheter 
økes sterkt. Ved at man benytter felles entydige 
kriterier for å identifisere enkeltpersoner (fødsels
nummer, fødselsdato, navn adresse e.l.) i registrene, 
kan disse kobles sammen slik at man får et mer enhetlig 
bilde av den enkelte persons økonomiske forhold.

I hver enkelt sektor foretas en skrittvis utvikling 
av kontrollsystemene gjennom tiltak som, isolert sett, 
hver for seg er fornuftige og velfunderte, og som er 
vel begrunnet i den oppgaveløsning som skal skje i 
vedkommende sektor. Vurdert hver for seg betyr kanskje 
ikke disse skrittene så mye. Hvis man derimot ser dem 
under ett og tenker seg en øket utveksling av opp
lysninger mellom offentlige myndigheter, eller en øket 
mulighet for tilknytning til hverandres registre både i 
det offentlig og i privat virksomhet - vil det imidler
tid fremstå som en klart tilstramming av samfunnets 
kontrollapparat.

I den foreliggende sak vil Datatilsynet imidlertid 
fremheve sondringen mellom en generell kartlegging av 
personers økonomiske forhold på den ene siden og 
isolert avgift på enkeltgjenstand på den annen.

Datatilsynet er betenkt over en utvikling i retning 
av en generell kartlegging av enkeltpersoners 
økonomiske forhold.

En frittstående kontrollordning som den foreslåtte, 
med anledning for Toll- og avgiftsdirektoratet til å 
kontrollere innbetalt avgift for en enkelt ting, er 
etter Datatilsynets oppfatning en noe annen sak. 
Forutsetningen er at ordningen er frittstående, og at 
opplysningene ikke brukes ut over Toll- og avgifts
direktoratets kontroll med om avgiften er betalt.
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Et generelt problem ved bruk av opplysninger fra andre 
registre, er at selv om disse opplysningene er fullt ut til
strekkelige for det formål de er registrert, kan de være 
ufullstendige i andre relasjoner. Jeg skal peke på noen 
eksempler som kan knyttes til betalingsformidling.

For en løs sammenslutning kan det være praktisk med bank
konto, eller bruk av andre betalingsinstitusjoner. En bank vil 
neppe, og har sannsynligvis etter forskriftene heller ikke 
anledning til å åpne en slik konto uten at den er knyttet til 
en person. Det kan dreie seg om bridge-klubber, tippelag osv. 
Gjennom slike konti kan det gå relativt store pengestrømmer, 
nnoe som kan lede til store feilslutninger om den person kontoen 
er knyttet til. Det kan også tenkes at den som har ansvaret for 
sammenslutningens økonomi lar alt gå over sin egen konto, og 
bare skiller beløpet ut i interne regnskaper.

Et annet eksempel er hvis en gjeng reiser på ferie sammen, 
og en har et kontokort som kan nyttes til betaling i utlandet. 
Det kan da være praktisk at en rekke utgifter som gjelder hele 
gruppen betales med dette kortet. Det kan dreie seg om 
hoteller, billeie osv.

Her er vi kommet til et av de sentrale problemer som knytter 
seg til økt innhenting av opplysninger fra andre registre. Den 
som gjør bruk av opplysningene gjør dette ut fra en forutsetning 
om at disse er riktige. Dermed blir det den enkelte som må
dokumentere at de registrerte opplysninger ikke gir et riktigp 1 \bilde av det underliggende forhold . Dette gir ingen "borger- 
vennlig administrasjon".

Kravet om fullstendighet er lovfestet i forvaltningsloven 
(fvl) § 17, 1. ledd:

Forvaltningsorganeet skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes.

Bestemmelsne i §§ 16 og 17 står i fvl. kap. IV, og gjelder
etter § 3 bare i saker som gjelder enkeltvedtak. Saker hvor
bruk av personopplysninger kan tebnkes å skape problemer, vil

2 2 )etter hva jeg kan se alltid være enkeltvedtak .
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I § 17, 1. ledd ligger et krav om at opplysninger som hentes 
inn fra registre ikke kan brukes ukritisk. Men det er et 
spørsmål hvor langt forvaltningsorganet plikter å gå i sine 
undersøkelser (og hvor langt de faktisk går). I forarbeidene 
påpekes at den store saksmengden gjør at mange saker må 
behandles forholdsvis summarisk. Forvaltningen har en vid 
adgang til å rette feil, enten etter klage eller av eget tiltak.
Disse forhold gjør at kravene ikke stilles for strengt .

Skal disse argumentene ha noen vekt, må det være mulig å
påpeke de feil som eventuelt gjøres. Det må stilles et krav om
opplysthet.

Seip-utvalget var positive til at registeropplysninger 
skulle forhåndskontrolleres av partene, men mente at dette burde

p jr  \
reguleres gjennom konsesjonsvilkårene . Justisdepartementet 
mente det ville være en fordel om en slik varslingsplikt ville 
få et mer generelt virkeområde, men fant så mange mothensyn at 
de ikke ville foreslå en slik bestemmelse tatt inn i 
forvaltningsloven. Det ble fremhevet at poenget med parts
offentlighet først og fremst er en kontroll med sikte på en 
etterprøving om at alt har gått riktig for seg26 .̂

Etter min mening bør partene i størst mulig grad gis 
anledning til " korrigere feil før vedtak fattes. Det skal 
antagligvis mindre til for at partene skal rette feilaktige 
opplysninger under marsjen, enn til å påklage vedtaket. Ogsa 
hensynet til saksbehandlingen bør tilsi at feil rettes så tidlig 
som mulig, slik at en ekstra klagebehandling unngås.

Problemet er avhjulpet med en viss kontradiksjon i saks
behandlingen. Den som er part2”̂  , skal kjenne til at det 
verserer en sak et eller annet sted i forvaltningen. Det er 
derfor i fvl. § 16 bestemt at parter som ikke allerede ved
søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles 
før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere 
angitt frist. Det er i paragrafens 2. ledd bestemmelser om 
hvordan varsel skal gis, og i 3* ledd er det visse unntak fra 
varslingsplikten2®^. Det viktigste unntaket i denne sammenheng 
er i 3. ledd, bokstav a): "(Forhåndsvarsling kan unnlates
dersom) slik varsling ___  vil medføre fare for at vedtaket ikke
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kan gjennomføres." Dette vil ofte kunne være aktuelt der det 
foretas kontroll av den enkeltes transaksjoner.

I denne forbindelse vil jeg presisere at fvl. ikke gjelder 
ligningsbehandling, ski. § 140 og ligningsl. § 1-2. Disse saker 
behandles eter egne regler i ski. § 83 og i LI. kap. 3 og § 8-3.

Mottar forvaltningen under saksforberedelsen opplysninger om 
en part eller virksomhet han driver eller planlegger, skal disse 
etter fvl. § 17, 2. ledd forelegges ham til uttalelse, såfremt
det er opplysnigner som er gjenstand for partsoffentlighet etter 
fvl. §§ 18 og 19. Opplysninger innhentet fra personregistre vil 
være faktiske opplysninger eller bearbeidelser av slike, og 
parten har derfor etter § 18, 3- ledd, krav på disse uansett
hvor opplysningene kommer fra. Jeg kan heller ikke tenke meg 
noe praktisk tilfelle hvor opplysninger fra betalingsformidling 
kan bli unntatt fra partsoffentlighet etter reglene i fvl. § 19.

Jeg vil også peke på at fvl. § 17 bruker "opplysninger",
ikke "dokument". Dermed blir det uten betydning for varslings
plikten om maskinlesbare registre kan regnes som "dokument".

Varsling etter fvl. § 17, 2. ledd kan unnlates i visse,
nærmere angitte tilfelle.

Innhentes opplysningene i maskinlesbar form, vil det også 
være mulig med automatisk utskriving av varslingsbrev . 
Praktiske problemer ved å gjennomføre varsling vil derfor kunne 
overvinnes uten store vanskeligheter.

I saker som er unntatt fra plikt til å sende forhåndsvarsel 
etter § 16, 3 . ledd. bokstav a, og hvor det kan være aktuelt å 
innhente betalingsopplysninger, vil man på et visst trinn i 
saksbehandlingen ha innhentet de opplysninger som trengs. 
Senest på dette tidspunkt bør opplysningene etter min mening 
forelegges parten etter § 1 7 , 2 . ledd, og om mulig bør ikke
vedtak treffes før parten har hatt en rimelig frist til å uttale 
seg.

Et annet problem er at man ofte ikke har oversikt over 
konsekvensene av at opplysningene flyttes inn i den offentlige 
administrasjon, noe som viste seg klart i "båtavgiftsaken". 
Disse problemene blir nærmere behandlet i avsnitt 4.6.
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Etter "båtavgiftsaken" har Datatilsynet uttalt at det er
grunn til å være på vakt mot en økende adgang fo offentlige

29)myndigheter til EDB-førte registre i private virksomheter/ .

4.3 Ligningsmyndighetenes_adgang_til_grivate_registre^

Spørsmålene vil her bli drøftet i forhold til ligningsloven 
av 13. juni 1980 nr. 24, selv om denne ennå ikke er trådt i 
kraft i sin helhet. Den vil ventelig tre i kraft 1. januar 
1984. Någjeldene regler om plikt til å gi ligningsmyndighetene 
opplysninger, finnes i skattelovens kapittel 4.

Innehavere av de aktuelle registre har ingen plikt til 
uoppfordret å gi ligningsmyndighetene opplysninger om 
registrenes innhold. Men ligningsmyndighetene kan i en rekke 
tilfeller kreve nærmere bestemte opplysninger. Den som nekter å 
gi slike opplysninger kan straffes etter ligningslovens (LI) § 
12-3, nr. 1a.

Ligningsloven trekker et skille etter hvem opplysningene 
gjelder. Det er videre adgang til å kreve opplysninger om for
hold mellom næringsdrivende, enn det er om forhold mellom 
private eller forhold mellom næringsdrivende og private. 
Hjemmelen for å kreve opplysninger om forhold mellom nærings
drivende finnes i LI. § 6-3, nr. 1.

Hjemmelen for å innhente opplysninger hos næringsdrivende om 
dennes forhold til andre næringsdrivende, er generell. Den er 
ikke knyttet til noen spesiell form for virksomhet, eller type 
av opplysning.

Ved trekantet betalingsformidling vil transaksjonen bestå 
både av et forhold mellom næringsdrivende og mellom slike og 
private. Etter mitt skjønn kan ikke bestemmelsen gi hjemmel for 
å kreve mer detaljerte opplysninger en hva som er nødvendig for 
å vurdere forholdet mellom de næringsdrivende. Det kan f. eks. 
være opplysninger om hvor mye som er overført til brukerstedets 
konto, men ikke hvem de enkelte betalinger kommer fra.

Er betaleren også næringsdrivende og betalingen inngår i 
næringsvirksomheten, må det kunne kreves opplysninger om dette. 
Det kan f. eks. være aktuelt hvor et transportfirma utstyrer
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sine sjåfører med transaksjonskort for bensinfylling.

Ligningsmyndighetene kan etter Li. § 6-4 nr. 2, kreve
opplysninger om "tilgodehavender og gjeld ... og om renter,
provisjoner m.v. som knytter seg til fordringen eller gjelden".
Bestemmelsen gjelder alle typer debitorer og kreditorer, ikke 

,C-.,bare ^ringsdrivende. Men det er antatt at pålegg om å gi slike 
opplysninger ma knytte seg til navngitt skatteyterJ '.

Banker, forsikringsselskaper og "andre som har penger til
forvaltning, eller som driver utlånsvirksomhet som næring", 
plikter etter krav fra ligningsmyndighetene å gi opplysninger om 
midler de har til forvaring for navngitt person osv., og andre 
mellomværende med skatteyter.

Etter LI § 6-4, nr. 2, kan ligningsmyndighet på alle nivåer 
kreve opplysninger om navngitt skatteyter, mens Skattedirektor
atet eller den dette gir fullmakt etter LI § 6-4, nr. 3, også 
kan kreve opplysning om ikke-navngitt skatteyter. Det kan f. 
eks. dreie seg om en yrkesgruppe, personer med etternavn på en 
bestemt bokstav, osv. Det er med hjemmel i § 6-4, nr. 3 at det 
kan foretas rutinemessige stikkprøver.

LI. § 6-13 nr. 2, c og d, har særbestemmelser om opp
lysningsplikt for postgiro og postvesenet.

Postgiro plikter etter § 6-13 nr. 2c å gi opplysninger om 
innestående beløp og pengeoverføringer. Postvesenet plikter 
etter § 6 - 1 3  nr. 2d å gi opplysninger om postinkassasjoner og 
pengeforsendelse ved postanvisning eller verdibrev. Slike 
opplyysninger kan kreves om navngitt person, bo, selskap eller 
innretning.

Opplysnlgner fra Postgiro etter bokstav c kankreves av 
ligningsmyndigheter på alle nivåer, mens opplysninger fra 
Postvesenet bare kan kreves av Skattedirektoratet eller den 
dette gir fullmakt.

LI. § 6-15 gir ligningsmyndighetene hjemmel til å foreta
kontrollundersøkelser hos den som skal gi opplysninger uopp
fordret eller etter pålegg. Ved en slik undersøkelse kan det
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også innhentes opplysninger som vedkommende ikke kunne bli på
lagt å legge frem selv. Forarbeidene nevner som eksempel salg 
fra næringsdrivende til private31 \  Det kan stilles spørsmål 
ved hvorvidt denne bestemmelsen også gir hjemmel til å inn
hente mer detaljerte kontoopplysninger enn hva de ellers kan 
kreve.

Det er antatt at den oppgavepliktige kan nekte å legge frem 
eller gi adgang til dokumenter som er underlagt taushetsplikt, i 
alle fall hvor denne er lovbestemt32 .̂ Det synes noe usikkert 
hvorvidt et pålegg om taushetsplikt gitt av Datatilsynet vil stå 
seg mot en slik kontrollundersøkelse.

Kapasitetsproblemer har hittil begrenset kontrollmulig
hetene. Økt bruk av EDB kan bidra til å effektivisere denne i 
betydelig grad.

Dette reiser spørsmålet om adgang til kobling av registre. 
Ligningsmyndighetene har som et forsøk fremmet et krav overfor 
en bank om å få oversikt over saldo ved årskiftet på samtlige 
konti, overført i maskinlesbar form, slik at kontrollen kan 
utføres maskinelt. Banken motsatte seg dette, og saken verserer 
nå mellom Bankforeningen og Datatilsynet på denn ene side, og 
Skattedirektoratet og Finansdepartementet på den andre.

Et problem i dette er hvorvidt de begrensninger Datatilsynet 
setter når det gjelder kobling av registre vil slå igjennom 
overfor ligningsmyndighetens hjemmel til å kreve opplysninger. 
Datatilsynet har antatt at de gjør det33), hvilket vil bety at 
ligningsmyndighetene ikke kan kreve opplysningene i maskinlesbar 
form, uten at dette er godkjent av Datatilsynet.

Det kan vel her være grunn til å trekke et skille mellom økt 
bruk av EDB til rutiner som tidligere har blitt utført manuelt, 
og innføring av nye rutiner som er muliggjort ved bruk av EDB.

Kontroll av saldo ved årskiftet har lenge vært foretatt, men 
i form av stikkprøver. Det knytter seg derfor ikke så store 
prinsippielle betenkligheter til at denne kontrollen blir fore
tatt maskinelt, selv om man kan diskutere graden av kontroll.

Større betenkligheter knytter seg til en kvalitativ 
utvidelse av kontrollen til også å omfatte transaksjonsopp-



-188-

lysninger. Etterhvert som POS-systemer bygges ut, vil det være 
mulig å kontrollere forbruk og bevegelsesmønster ut fra opp
lysninger som ligger lagret i betalingsinstitusjonene. Det er 
lett å se at det her kan ligge opplysninger som kan interessere 
ligningsmyndighetene, f. eks. i forbindelse med reisebyræ- 
kontroller o.l.

Slik systemene i dag bygges opp, vil detaljerte opplysninger 
om forbruk forutsette en kobling av registre i bankene og 
registre på salgsstedene. En slik kobling kan ikke foretas med 
hjemmel i LI. § 6-4 nr. 2 og 3, da denne i alle fall ikke kan 
strekkes lenger enn til å dekke bankenes registre, og da det vil 
dreie seg om forhold mellom næringsdrivende og private, vil 
heller ikke § 6-3 nr. 1 kunne anvendes. Men man kan ikke helt 
utelukke at det vil komme et press for å åpne adgang til å nytte 
slike opplysninger. Det er opp gjennom historien en rekke 
eksempler på at det er åpnet adgang til innsyn i privatrettslige 
forhold for at myndighetene skal kunne utøve en kontroll, f. 
eks. påbudet om at bankene skal registrere fødselsnummer, 
eventuelt fødselsdato.

Det kan også reises spørsmål ved hvor langt fullmakts
bestemmelsene i f. eks. LI §§ 6-4 nr. 3 og 6-13 nr. 2d rekker. 
Kan Skattedirektoratet med hjemmel i disse gi ligningsmyndig
hetene generelle fullmakter til å foreta slike kontroller? Det 
burde være grunnlag for å hevde at fullmaktene er begrenset til 
konkrete kontroller ut fra bestemmelsenes oppbygning.

Ligningsfunksjonærene er underlagt taushetsplikt etter LI. 
§ 1 3 -3 , men allerede i denne bestemmelsen er det gjort en rekke 
unntak. Denne bestemmelsen ble satt i kraft ved Kgl. res. av 
21 . januar 1983 ■

Selv om opplysningene er underlagt taushetsplikt, skal 
resultatet av disse, ligningen, legges ut offentlig etter LI. 
§ 8- 8 .
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4. 4_Valutakontrollen_1

Lovgivningsmessig er valutakontrollen bygget opp på en helt 
annen måte enn ligningsmyndighetenes kontroll. Mens lignings
myndighetene har klare hjemler for å kreve opplysninger, er det 
i valutakontrollen gitt vide fullmakter til forvaltningen. 
Systemet er bygget på at man må ha tillatelse for å gjennomføre 
valutatransaksjoner, med mindre det er gitt forskrifter som 
unntar en type fra kravet om tillatelse. I forskriftene eller 
tillatelsene stilles dett så vilkår.

Denne oppbyggingen av systemet er nok nødvendig ut fra 
økonomiske hensyn. Det er viktig at man hurtig kan tilpasse seg 
endringer i en ustabil valutasituasjon, men det gjør det 
vanskeligere å få oversikt over hva slags kontroller som kan 
foretas.

En annen viktig forskjell er at ligningsmyndighetene foretar 
en kontroll på etterskudd i forbindelse med ligningen, mens 
Norges Bank kan ha en løpende overvåkning av valutatransaksjoner 
ved siden av en etterfølgende kontroll.

Jeg skal her se på hvordan denne kontrollen berører for
brukernes betalinger i utlandet. Turister og forretnings
reisende vil bli behandlet sammen, da det i praksis vil være 
svart vanskelig å skille disse to kategorier.

En rekke kontokort kan nyttes ved betalinger i utlandet, og 
de kommer da inn under valutareguleringsbestemmelsene.

Valutareguleringsloven av 14. juli 1950 nr. 10 er bygget opp 
av en serie fullmakter til departementet. Valutabestemmelsene 
hørte tidligere under Handelsdepartementet, men er nå overført 
til Finansdepartementet. Lovens § 2 gir en rekke detaljerte
fullmakter, og i tillegg til dette finnes en svært generell 
fullmakt i § 4.

§ 7 inneholder bestemmelser om innhenting av opplysninger. 
Også denne er meget vidt formet. Alle er pliktige til å gi "dei 
opplysningane som trengst for å gjennomføra føresegner gjevne i 
eller med heimel i denne lova, eller som trengst til kontrollen 
med at slik føresegn vert etterlevd”.

Bestemmelsens 2. ledd presiserer retten til å kreve opp
lysninger. 4. ledd pålegger taushetsplikt, og 5. ledd sier at
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departementet kan bestemme at lovbestemt taushetsplikt ikke 
fritar for å gi opplysninger. I siste ledd gis departementet 
fullmakt til å bestemme at opplysninger skal gis viedre til 
ligningsmyndighetene.

§§ 7a og 7b gir hjemler for anvendelse av tvangsmidler.
Med så vide fullmakter er det lite som kan leses ut av 

loven.

Generelle forskrifter om valutaregulering er gitt at 
Handelsdepartementet 29. juli 1955 , med senere endringer,
senest 25. november 1981.

Forskriftene åpner med en rekke forbud, hvorav jeg tar med
to:

§ 1. Det er forbudt å gjennomføre betalinger fra
Norge til utlandet og fra utlandet til Norge på annen 
måte enn bestemt av Norges bank.

§ 2. Det er forbudt for andre enn Norges Bank og 
banker som har fått tillatelse av departementet 
(valutabanker, valutakommisjonærer og andre banker som 
har fått tillatelse til å foreta visse valutatrans
aksjoner) å drive omsetning av utenlandske betalings
midler og utenlandske fordringer og å formidle sådan 
omsetning.

Andre bestemmelser som er aktuelle i denne sammenheng er:

§ 7. Det er forbudt for innlending uten tillatelse 
fra departementet eller Norges Bank:
a. å overdra, pantsette eller på annen måte disponere 

over utenlandske verdipapirer, betalingsmidler og 
fordringer; det samme gjelder innenlandske verdi
papirer son lyder på utenlandsk mynt enten alene 
eller sammen med norske kroner, og innenlandske 
fordringer som lyder på utenlandsk mynt. 

b ........
§ 8. Med de unntak som følger av annet ledd og av 

§§ 10 og 11 er det forbudt for innlending uten til
latelse fra departementet eller Norges Bank: 
a. å overdra eller pantsette innenlandske betalings

midler, verdipapirer eller fordringer til utlending 
eller på annen måte disponere over slik valuta til 
fordel for utlending, derunder å utstede aksjer 
eller andelsbevis i norske selskaper til utlending 
eller betale gjeld til utlending med innenlandsk 
valuta.
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De unntakene det referes til er slike som er nødvendig for 
at det ikke skal bli forbudt for utenlandske turister å ha 
penger, å ta betalt av disse eller betale lønn til utlendinger. 
De har ikke interesse i denne sammenheng.

Innhenting av taushetsbelagte opplysninger og utlevering av 
opplysninger til ligningsmyndighetene er næremere regulert i § 
1 8 .

§ 18. Taushetsplikt foreskrevet i følgende lov
bestemmelser fritar ikke for plikt til å gi opp
lysninger om valutareguleringslovens § 7 første ledd, 
jfr. fjerde ledd:
a) den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 

1902 § 144 første ledd, for så vidt angår advokaters 
forvaltning av innenlandsk eller utenlandsk valuta 
for utlending eller av utenlandsk valuta for inn-
lending.

b) landsskatteloven av 18. august 1911 (nr. 8) § 129
første ledd og byskatteloven av s.d. (nr. 9) § 121 
første ledd.

c) midlertidig lov av 14. august 1918 (nr. 5) om fonds
og aktiemæglere § 1 7 femte og sjette ledd.

d) lov av 24. mai 1961 (nr. 1) om sparebanker og lov av
24. mai 1961 (nr. 2) om forretningsbanker. Se
henholdsvis § 21 og § 18.

e) lov av 26. juni 1 953 (nr. 4) om kontroll og 
reulering av priser, utbytte og konkurranseforhold §
17.
Opplysninger innhentet etter valutareguleringslovens 

paragraf 7, første ledd, kan av departementet eller 
Norges Bank meddeles Riksskattestyret når opplysningene 
må antas å være av betydning for ligningsmyndighetene.

Både loven og forskriftene inneholder en rekke legal- 
definisjoner som jeg ikke går inn på.

I tillegg til dette er det gitt forskrifter om kjøp og bruk 
av turistvaluta, av 28. desember 1964, med endringer av 12. mai 
1980.

§ 2 i disse bestemmelsene sier at de ikke medfører noen
endring i de alminnelige forskrifter om valutaregulering.

Den viktigste bestemmelsen i denne sammenhengen er § 5:

§ 5. Etter nærmere bestemmelser kan innestående på 
innskuddsbøker og personlige sjekk-konti i forretnings
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banker, sparebanker og Norges Postsparebank disponeres 
i utlandet til dekning av ovennevnte turistvaluta.

Kredittkort utstedt i henhold til spesiell til
latelse fra Norges Bank kan disponeres på samme måte.

Det synes klart at man med "kredittkort" her mener alle
former for kontokort som kan nyttes ved betaling i utlandet.

Om tillatelse etter § 5,2. ledd, har jeg i et brev fra
Norges Bank av 8. desember 1982 fått opplyst følgende:

"Valutainnlendingers bruk av betalingskort i ut
landet, krever valutalisens fra Norges Bank. Skjer 
avregningen over konto i utlandet finnes hjemmelen i 
valutaforskr if tene av 29. juli 1955 § 7a, mens hjem
melen ved avregning over konto i Norge er valutafor- 
skriftenes § 8a, - alt sammenholdt med § 2 i valuta
loven av 14. juli 1950. Av praktiske grunner gies det 
ikke lisens til hver enkelt kortholder,men en generell 
lisens til det kortutstedende selskap med virkning for 
kortbrukerne.

Av kontrollmessige hensyn settes visse betingelse i 
lisensen. Disse varierer lite fra selskap til selskap 
og går i store trekk ut på at Norges Bank hver måned 
skal motta oppgave over:
1. Beløp for totale debiteringer foretatt av valuta- 

innlendinger i Norge,
2. Beløp for totale debiteringer foretatt av valuta- 

innlendinger i utlandet,
3. Utenlandske kortinnehaveres totale debiteringer i 

Norge,
4. Detaljert liste med navn på kortholdere (valuta- 

innlendinger) som har benyttet mer enn NOK 10.000,- 
i rapportperioden, gitt etter følgende systematikk:

Navn
Firmanavn i tilfelle det er firmakort
Adresse
Poststed
Nasjonalitet
Beløp.

5. Norges Bank skal holdes informert om det totale 
antall valutainnlendinger som står som kortholdere.

For ordens skyld anmoder vi de kortutstedende sel
skaper om å gjøre dette kjent for brukerne ved at 
følgende tekst meddeles kortholderen:
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'Norske myndigheter har gitt bestemmelser om nord
menns bruk av utenlandsk valuta til dekning av 
reiseutgifter i utlandet.

Ved turistreiser kan det stilles valuta til disposi
sjon for motverdien av NOK 10.000 pr. reise. Disse 
midler kan ikke benyttes til kapitalplasseringer 
(f.eks. kjøp av verdipapir, fast eiendom, kontoinn- 
skudd i utlandet eller andre kapitalplasseringer).

Ved forretningsreiser kan man benytte et rimelig be
løp til dekning av nødvendige utgifter sett i for
hold til reisens omfang og art. Midlene kan ikke 
benyttes til kapitalplasseringer.
Norges Bank vil hver måned få en oversikt over de 
kortholdere som i løpet av en måned har benyttet 
kortet til kontant-uttak eller kjøp for mer enn 
motverdien av NOK 10.000. Ved eventuell fore
spørsel, må kortholdren kunne dokumentere at for
bruket har skjedd i overensstemmelse med gjeldende 
regler.'
I praksis meddeles dette ved at tekstetn taes inn i 

informasjonsbrosjyrer o.l.
Jeg vil i denne forbindelse minne om at selv om valuta- 

myndighetene har taushetsplikt, kan de likevel gi opplysningene 
videre til ligningsmyndighetene.

4.5 Bankinspeksjonens kontroll.
Bankinspeksjonene skal med hjemmel i bankinspeksjonsloven av

7. des. 1956, nr. 1, føre kontroll med banker og finaneieringes- 
foretak, hvilket vil si de fleste selskaper som kan opprette 
betalingsformidlingssystemer.

For å kunne utøve denne kontrollen er det nødvendig med 
detaljerte opplysninger om virksomheten, og lovens § 3> 2. ledd
gir Bankinspeksjonen hjemmel til å kreve alle opplysninger som 
de finner nødvendig. Dette betyr at de må kunne gå helt ned til 
transaksjonsopplysninger på den enkelte konto.

Etter § 7, 1. ledd har Bankinspeksjonens tjenestemenn taus
hetsplikt overfor uvedkommende (min uth,). Det ligger i dette 
et skjønnsmessig kriterium for å gi opplysninger. Den eneste 
presisering i bestemmelsen, er at Norges Bank ikke er uvedkom
mende, en presisering som har historiske grunner.



-194-

Bankinspeksjonen skal kontrollere institusjonen, ikke den 
enkelte kontohaver. Det kan derfor bare være opplysninger om 
institusjonen som kan utleveres i medhold av § 7, 1 • ledd,
f. eks. hvis det blir oppdaget mislige forhold som kan føre til 
straffansvar.

Det er en vesentlig forskjell mellom Bankinspeksjonens og 
for eksempel ligningsmyndighetenes kontroll, ved at den 
informasjon Bankinspeksjonen får, ikke benyttes til å fatte 
beslutninger som direkte angår den enkelte. Dermed blir person
verninteressene ikke berørt. Kontrollen tilsvarer i denne 
henseende den kontroll Datatilsynet kan foreta med hjemmel i 
personregisterlovens § 5, men som Datatilsynet dessverre ikke
har kapasitet til å foreta.

4.6 Sekundærbruk av opplysninger som finnes_i_offentlige

registre .
Spørsmålene omkring det offentliges adgang til de registre 

som genereres i betalingsformidlingen, kan ikke drøftes uten 
samtidig å se på hva slags skjebne opplysningene får når de 
først er kommet inn i et offentlig register.

Et problem er at man lett mister oversikten over hvem som 
kan bruke opplysningene, fordi det kan være andre etater som har 
hjemler for å hente opplysniger fra det registeret hvor opp
lysningene først havner. Problemet viste seg klart i "båt- 
avgiftsaken" .

Saken gikk i korthet ut på at Toll- og avgiftsdirektoratet 
skulle få adgang til forsikringsselskapenes registre over lyst
båter, for å føre kontroll med betaling av båtavgifter.

Det var en klar forutsetning da loven om slik kontroll ble
gitt, at opplysningene ikke skulle brukes til andre formål. 
Imidlertid viste det seg at en slik forutsetning kom i strid med
ligningsmyndighetenes klare hjemmel i LI. § 6-13 nr. 2 a, til å
kreve opplysninger fra bl. a. Toll- og avgiftsdirektoratet. 
Denne muligheten hadde ingen sett da det ble gitt adgang til å
hente opplysninger fra forsikringsselskapene.
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Vi ser det samme når det gjelder valutakontrollen. Myndig
hetene her kan innhente en rekke opplysniger uten hinder av 
taushetsplikt. Men straks opplysningene er kommet hit, plikter 
valutakontrollen å gi disse videre til ligningsmyndighetene.

Som tidligere nevnt, vil lignigsfunksjonærene være under
lagt taushetsplikt når det gjelder slike opplysniger, men det 
gjelder ikke resultatet av deres behandling av opplysningene.

De fleste som benytter formues- og inntektsopplysninger i 
sin saksbehandling, enten det er offentlig eller privat virk
somhet, baserer seg på skatteligningen. Hvis denne skulle bygge 
på feil opplysninger, vil det erfor kunne få store og uoversikt
lige konsekvenser.

Her er vi inne på et annet viktig problem ved slik bruk av
opplysninger. På et punkt blir det ikke lenger mulig å ha
oversikt over hvordan opplysningene har blitt benyttet, og en
feil kan dukke opp hver gang noen baserer seg på opplysningene. 
Slike feil kan bli svært vanskelige å rette, fordi den kan være 
videreformidlet før den oppdages, f. eks. hos ligningsetaten.

Ligningsmyndighetene står sentralt i en slik spredning, og 
forholdene blir ikke mer betryggende av at de ofte har en
mangelfull saksbehandling, slik at parten ikke får det varsel 
han etter skattel. § 83 nr. 5, eventuelt LI. § 8-3 har krav på 
hvis hans egne opplysninger blir fraveket^®5. På denne måten 
kan den enkelte miste muligheten til å korrigere feil og opp
klare misforståelser før skaden er skjedd.

Endelig er det verdt å understreke at for hvert ledd opp
lysningene går igjennom, øker avstanden til den opprinnelige 
kilde, og med dette øker mulighetene for at opplysningene ikke 
lenger gir forsvarlig grunnlag for de beslutninger som treffes. 
Brukes opplysninger som er bearbeidet underveis, f. eks. 
ligningsopplysninger, vil det bli en kummulering av feilkilder, 
og beslutningsfatter vil ikke kjenne grunnlaget for de gitte 
opplysninger. Han vil derfor ikke ha særlig mulighet til å 
vurdere opplysningenes holdbarhet og relevans.

Det finnes i alle fall et eksempel på at ligningsmyndig
hetene har vært usedvanlig restriktive med å gi ut opplysninger. 
I en sak i Bergen om blant annet skatteunndragelser, nektet
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ligningsmyndighetene å levere ut dokumenter til påtalemyndig
hetene, slik at disse måtte vurdere å foreta beslag på lignings
kontoret. Men i Bergen har de nå alltid holdt en beskyttende

"3 7  )hånd over sine skipsredere-' .
Disse problemene blir påtrengende etterhvert som opp

lysningene blir fler og mer detaljerte. Det er derfor grunn til 
å være restriktiv når det gjelder det offentliges adgang til 
private registre, og til koblinger av offentlige registre. Det 
er en fare for at salamandrene spiser opp personvernet bit for 
bit, uten at man har tatt stilling til problemene på et 
prinsippielt plan.

4.7 Bruk av oppl^snigner ved_domstolene1
Straks en sak bringes inn for domstolene, blir det pro

sessens regler som regulerer hva som kan kreves framlagt av opp
lysninger, ikke regler som knytter seg til opplysningene3 
For at domstolene skal ha best mulig grunnlag for å fatte en 
riktig avgjørelse, ønskes fullstendighet nesten for enhver pris. 
Bare i helt spesielle tilfeller kan opplysnigner holdes tilbake.

Den enkeltes interesse i opplysthet er ivaretatt gjennom den 
kontradiktoriske behandling, og diskresjonsinteressen kan i noen 
grad vernes gjennom referatforbud, lukkede dører og pålegg om 
taushetsplikt.

Den følgende drøftelse knytter seg til de tilfeller hvor 
konflikten ikke på noen måte berører betalingssystemet. Det vil 
altså være saker hvor registerinnehaver er en utenforstående 
tredjemann som sitter inne med opplysniger som kan være av 
interesse for saken. Selv om konflikten ikke knytter seg til 
betalingsgsystemet, kan registrene inneholde mange interessante 
opplysninger, f. eks. om pengeforbruk og forbruksmønster, om en 
persons bevegelsesmønster og hvor han var på et gitt tidspunkt, 
osv. Slike opplysninger kan være av interesse i alt fra 
familierettslige saker til straffesaker.

Jeg tar bare opp spørsmålet om rett til å kreve opplysninger 
fremlagt, ikke deres verdi som bevis, selv om også det kan få 
betydning for fremleggelsesspørsmålet.
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Reglene innen sivil- og straffeprosessen er innen dette 
området så like, at disse to prosessformer behandles sammen.

De bestemmelser som i første omgang har interesse er tvml. 
§ 251 nr. 2, str.prl.1887 § 216 og str.prl.1981 §§ 204 og 210. 
Ordlyd og systematikk er noe forskjellig i tvml. og str.prl. 
Tvml. har egne regler for dokumenter, men de er etter tvml. 
§ 237 gitt tilsvarende anvendelse for ting, for så vidt det
gjelder plikt til å legge disse fram. I straffeprosessen er 
det bare regeler om "ting som kan ha betydning ssom bevis", og i 
dette er inkludert dokumenter.

Hvorvidt maskinlesbare registre er dokumenter, ting eller 
ingen av delene, er i seg selv et vanskelig og viktig problem. 
Opplysninger som er lagret på et magnetbånd eller -plate, kan 
vanskelig sies å utgjøre et "dokument", og informasjonsinnholdet 
har ingen materiell substans som kan gjøre det til en "ting". 
Men det er mulig at selve lagringsmediet kan kreves utlevert for 
granskning. Andenæs synes å ville likestille et lydbånd med 
dokument, og i så fall må også databånd og -plater regnes som 
dette-^^. Bjerke mener at "ting" bare gjelder konkrete gjen
stander, enten fast eiendom eller løsøre. Informassjonen i et

4 0 )register kan etter det ikke være "ting" .
Ofte vil det finnes utskrifter av registre, enten i form av 

papir eller microfisch, og disse vil i så fall være dokumenter.
En annen mulighet er å pålegge personer i banken å vitne. 

Transaksjonsopplysninger faller antageligvis innenfor hva et 
vitne kan pålegges å sette seg inn i etter strpl.1887 § 172,3- 
ledd, strpl.1981 § 115, 1. ledd og tvml. § 202. Dette spørs
målet avgjøres dels ut fra opplysningenes art, dels ut fra hvor 
vanskelig det er for vedkommende å tilegne seg disse1*^.

Dokumenter og andre ting i tredjemanns besittelse kan kreves 
fremlagt i den grad det kan tjene som bevis, og besitteren er 
pliktig til å forklare seg om det samme som vitne.

Kravet om at det skal være egnet som bevis, kan føre til at 
et krav om framleggelse kan avvises hvis denne form for registre 
genrelt anses for å ha liten eller ingen beviskraft, men det er 
lite trolig at dette vil skje i praksis.
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I en kjennelse gjengitt i RT.1980:711 er det foretatt en
begrenanining i plikten til å legge fram alt som kan tjene som 
bevis. Det var her spørsmål om et regjeringsnotat hvis innhold 
var av betydning for saken, kunne kreves lagt fram. Det ble her 
ikke gitt medhold i fremleggelseskravet, under henvisning til 
slike notaters fortrolige karakter. I en kjennelse inntatt i 
RT. 1977:363 er det forutsatt at tvml. § 250 kan tolkes inn
skrenkende ut fra hensyn av slik art som er nevnt i fvl. § 19,
1. ledd pkt. c. Det kan ikke trekkes noe ut av disse av
gjørelsene som direkte angår opplysninger i personregistre, men 
de viser at plikten til å legge fram dokumenter som kan tjene 
som bevis ikke er absolutt. I aktuelle saker var det spørsmål 
om partenes plikt til å fremlegge bevis, og det kan ikke være 
noen grunn til at tredjemanns plikt skal strekkes lenger enn 
partenes.

I en avgjørelse i RT.1979:1694 ble det slått fast at hvis et 
dokument ikke er "bevis" i forhold til tvml. § 250, og det ikke 
kan kreves fremlagt, er det heller ikke adgang til bevisførsel 
om dets innhold. I den aktuelle sak var det holdt bevisopptak, 
men resultatene av dette kunne ikke fremlegges mot den annen 
parts protest.

Et krav om fremleggelse må knytte seg til bestemt angitt(e) 
dokument(er) eller ting. Det er ikke nok å kreve "det som måtte 
inneholde opplysninger av betydning for saken". Jeg vil ikke 
prøve å trekke noen grense for hvor presis en slik angivelse må
være, f. eks. om det er tilstrekkelig å kreve alle opplysninger
om en bestemt konto, eller en bestemt persons konti.

Spørsmålet om begrensninger i plikten til å legge fram 
dokumenter er hektet på reglene om vitneplikt, og spørsmålet må 
derfor avgjøres ut fra disse.

De aktuelle registre vil neppe inneholde noe som kan føre 
til at registerinnehaver blir utsatt for straff eller tap av den 
borgerlige aktelse. (De selskaper som kan drive betalingsfor
midling ut over den som bare knytter seg til kreditt til egne 
kunder, kan etter loven ikke organiseres som personlig firma, og 
jeg kan vanskelig forestille meg at et aksjeselskap kan tape 
borgerlig aktelse.) De regler i prosesslovgivningen som kan
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tenkes å komme til anvendelse blir derfor de som knytter seg til 
forretnings- og driftshemmeligheter. Disse finnes i tvml.
§ 209, 1 . og 2. ledd, str.prl.1887 § 177, 2. ledd og
str.prl.1981 § 124.

Hvis den av de ansatte innen betalingsformidlingsselsksapet 
blir innkalt som vitne, kommer de alminnelige regler om fritak 
for vitneplikt inn i bildet. Det mest aktuelle vil vel være 
at tiltalte eller en av partene i sivil sak er blant vitnets
nærstående1*2 .̂ Reglene om taushetsplikt og fritak for vitne-

43)plikt er utdypet i den nye straffeprosessloven J'.
Er det registre som føres innefor en offentlig etat, kan

også fritagelse etter tvml. § 204 nr. 2, str.prl.1887 § 180 og
str.prl.1981 § 118 være aktuelt. Disse bestemmelser vil ikke
bli behandlet nærmere.

I en kjennelse fra Høyesteretts Kjæremålsutvalg inntatt i 
RT. 1930:814 er det slått fast at det en banksjef får vite om 
sine kunders økonomiske forhold ikke er en "forretnings- eller 
driftshemmelighet", og at vitneplikten er ubetinget med de
unntak som finnes i prosessloven selv1*1*̂ . Taushetsplikt etter 
bankloven (dagjeldende sparebanklov) måtte stå tilbake for
reglene om vitneplikt.

Hvis registerinnehaver nekter å etterkomme et pålegg om å 
legge fram opplysningene, gir lovene adgang til å bruke tvangs
midler overfor den som blir pålagt utlevering. Disse vil

45)imidlertid ikke bli behandlet her .
I straffeprosessen er det også mulig å ta beslag i bevis

midler som befinner seg hos tredjemann. Reglene om fritak for 
utleveringsplikt gjelder ikke ubetinget ved beslag. Fritaks
reglene er gitt for å beskytte den person som sitter på
opplysningene, ikke opplysningene i seg selv Disse spørsmål

47)er mer utførlig regulert i den nye straffeprosessloven '.
I sivilprosessen kan også en avgjørelse som pålegger 

utlevering i visse tilfeller tvangsfullbyrdes etter tvml. §§ 257 
og 258, men det skal i praksis mye til for at tvangsmidler 
benyttes1*® ̂ .

Det er etter dette klart at opplysninger fra personregistre 
som knytter seg til betalingsformidling vil kunne kreves
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framlagt i en rettssak, uansett hva denne saken måtte dreie seg 
om, hvis de registrerte opplysninger kan tjene som bevis i 
saken.

Under en rettssak må de involverte tåle en hard behandling 
på sannhetens alter,og en kan derfor lett spørre om opplysninger 
fra et register innen betalingsformidling betyr noe i denne 
sammenhengen. Vurdert ut fra hva som skjer i en rettssak betyr 
dette sannsynligvis lite. Denne bruksmuligheten føyer seg inn i 
et større bilde av hva de spor brukeren av betalingssystemer 
legger etter seg kan brukes til. I dette perspektivet blir 
spørsmålet viktig.

4.8 Politiets bruk av registrene ved etterforskning^
Politiet leter etter en etterlyst person. Som et ledd i 

jakten går de til hans kortselskap, og sørger der for at hans 
konto holdes under oppsikt. Straks det er bevegelse på den 
etterlystes konto, vet man hvor han befinner seg.

Eksemplet viser en etterforskningsmetode som er gjort mulig 
gjennom bruk av nye betalingssystemer. Etterhvert som systemene 
bygges ut slik at de får flere brukere og hyppigere bruks
frekvens, vil flere personer kunne oppspores på denne måten. 
Flere brukersteder vil gjøre opplysningene mer detaljerte, og i 
et direktekoblet system vil det være mulig å registrere trans
aksjonen i samme øyeblikk som den foretas. Dermed øker mulig
heten til å få fanget fuglen før den får fløyet.

Etter hva jeg kjenner til, har denne metoden ikke vært 
benyttet i Norge (men innenfor dette området gjelder det ikke 
noe offentlighetsprinsipp). I Sverige har et internasjonalt 
reisekortselskap, og i Japan har et direktekoblet minibanksystem 
vært benyttet på denne måte.

Systemene gjør det også mulig å holde en person under 
kontinuerlig oppsikt over et lengre tidsrom.

Tradisjonelle etterforskningsmetoder, som å kontrollere en 
mistenkts bankkonto, vil kunne bli mer effektive, fordi opp
lysningene vil være mer detaljerte.
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Kortselskap er interessert i å ivareta kundenes interesse i 
diskresjon, om ikke annet så av forretningsmessige grunner. Det 
er derfor lite trolig at de frivillig vil gå med på en slik bruk 
av systemene. Spørsmålet blir derfor om det er adgang for 
politiet til å nytte registre på denne måten, mot registerinne- 
havers vilje.

I strpl.1887 § 264 og strpl.1981 §§ 224 og 225 er politiet 
gitt hjemmel for å drive etterforskning. Men loven sier ellers 
svært lite om hvordan etterforskningen skal drives. Den nye 
straffeprosessloven har mer utførlige regler om politiets 
etterforskning, men heller ikke der er det regler som kan bidra 
til å løse problemer omkring bruk av betalingsregistre1̂ 5.

Str.prl.198l § 226, 1. ledd, som stort sett tilsvarer
Str.prl.l887 § 264, sier at formålet med etterforskning er å 
skaffe tilveie de nødvendige opplysninger for avgjørelse av 
spørsmålet om tiltale, og å tjene som forberedelser sakens 
behandling ved retten.

Etterforskningens formål kan spaltes opp i flere deler. Den 
skal skaffe opplysninger til avgjørelse av skyldspørsmålet, og 
eventuelt for å finne fram til den mistenktes oppholdssted. I 
tillegg skal etterforskningen bringe fram materiale til straffe
spørsmålet. Ved avgjørelse av hva slags reaksjon som skal 
velges, legges vekt på en rekke forhold utenfor den aktuelle 
saken. Dette er kanskje den mest interessante delen av etter
forskningen når den skal vurderes i et generelt personvern- 
perspektiv. Men det vil her være andre opplysninger enn de som 
finnes i et betalingsregister som her vil være sentrale, og jeg 
går derfor ikke inn på disse spørsmål-’05.

Utgangspunktet er at etterforskningen skal være objektiv. 
Etter strpl. 1 8 8 7  § 264, 3. ledd og strpl.1981 § 226, 3. ledd,
skal det også letes etter det som er til gunst for mistenkte. 
Det er en lovfestet plikt til å tilstrebe fullstendighet under 
etterforskningen. Men for mistenkte vil gjerne interessen i 
diskresjon være den eneste som betyr noe. Han vil ofte ha gode, 
om enn ikke aktverdige grunner for å hindre at politiet får 
klarlagt faktum. Problemet er hvor langt politiet kan gå for å 
skaffe de opplysninger de mener er nødvendig.
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Effektivitet er ikke det eneste som teller ved etter
forskningen. Det er et mål i seg selv å følge reglene, og
etterforskning må ikke komme i strid med prinsipper om retts-

)sikkerhet og personvern^ '.
Ved en vurdering av etterforskningsmetodene må mistenktes 

integritet veies mot effektivitet i etterforskningen.
Bratholm52  ̂ deler hensynene bak mistenktes integritetsvern, 

som også må omfatte personvern, inn i 6 kategorier:

1) Mistenkte kan være uskyldig. Etterforskningsmidlene 
må derfor ikke være mer vidtgående enn at de kan 
forsvares overfor uskyldig mistenkte.

2) Enkelte etterforskningsmidler kan ikke forsvares 
fordi de kan føre til villedende opplysninger og 
dermed øke faren for uriktige domfellelser.

3) Personlighetskrenkende etterforskningsmetoder kan 
skade tilliten til politiet.

4) Personlighetskrenkende etterforskningsmetoder virker 
forrående på dem som bruker dem.

5) Det er umoralsk å behandle et menneske på en ned
verdigende og personlighetskrenkende måte, uansett 
om virkningene antas å være gode eller dårlige for 
samfunnet.

6) De strider mot internasjonale konvensjoner som Norge
er bundet av, i første rekke FN's menneskerettig
hetskonvensjon og Den europeiske konvensjon om 
menneskeretighetene. Men disse konvensjonene
hviler igjen på slike betraktninger som er nevnt 
under 1 - 5 .

Bratholm drøfter spørsmålet i forhold til blant annet 
tortur, som er en langt mer alvorlig personlighetskrenkelser enn 
registerkontroll. I denne sammenhengen er det punktene 1, 2 og
5 som vil være av størst interesse.

I forhold til punkt 2 mener jeg det ikke er nødvendig å 
trekke grensen ved domfellelse. Varetektsfengsling på uriktig 
grunnlag er i seg selv så alvorlig at en slik fare bør lede til 
forsiktighet.

I Dagbladet 8. januar 19835^̂  sto referert en sak som som 
klart viser at bruk av ufullstendige opplysninger hentet ut fra 
registre kan få alvorlige følger:



-203-

"Disse omstendighetene og rykter om pengemangel, men 
mye penger på kontoen (som viste seg å ha forbindelse 
med husbygging) førte til at mannen en tid etter ranet 
ble pågrepet av kolleger og satt i lange avhør"

Etter to døgn (uten fengslingskjennelse) ble han satt fri, 
og av Dagbladets fremstilling virker det som om han da var 
utenfor mistanke.

Etter norsk rett gjelder det et ganske strengt legalitets- 
prinsipp"’i*^, som også gjelder for politiets virksomhet, selv om 
de i praksis synes å stille seg nokså fritt til dette. Ut
gangspunktet er tradisjonelt at det må være hjemmel i skreven 
lov for at det skal være adgang til å gripe inn overfor den 
enkelte'’"’ ̂ .

56 )Alle tvangsmidler som benyttes må ha hjemmel i lov . Det 
er noe usikkert hvorvidt avlytting og overvåkning skal regnes 
som tvangsmiddel. Bjerke behandler telefonavlytting under 
tvangsmidler, mens Politirolleutvalget behandler det som "andre 
etterforskningsmetoder som berører den personlige inte
gritet"57 ̂ .

Det er i de senere år reist spørsmål ved hvor langt
legalitetsprinsippet rekker. Eivind Smith, med tilslutning fra
Torstein Eokhoff, avgrenser legalitetsprinsippet negativt, og
sier at hvis det ikke finnes annet hjemmelsgrunnlag, kreves
hjemmel i lov. De mener at dette er spørsmål om kompetanse, og
at kompetanse bare gjelder rettslige, ikke faktiske handlinger.
For de faktiske handlinger hevdes i stedet at enkelte av disse
er forbudt ved lov eller prinsipper av lovs rang, og at lex
superior prinsippet gjør at det kreves hjemmel i lov for å gjøre

58)unntak fra slike bestemmelser . Den tradisjonelle avgrensning 
av legalitetsprinsippet tar et positivt utgangspunkt, og spør om
det er et "inngrep i borgernes rettssfære", og dermed kommer

59)også faktiske handlinger inn under legalitetsprinsippet .
Nettopp politiets etterforskningsmetoder vil være blant de 

faktiske handlinger som omfattes av legalitetsprinsippet etter 
den tradisjonelle oppfatning, men ikke etter Smith og Eckhoff. 
Imidlertid mener jeg at begge tilnærmingsmåter fører til et krav
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om lovhjemmel for slike handlinger, og det er derfor ikke 
nødvendig her å ta standpunkt i forhold til de to teorier.

Politiet har en generell hjemmel for å drive etterforskning, 
men samtidig vil kontroll og overvåkning av registre i utgangs
punktet er forbudt ved lov, se nærmere nedenfor. Spørsmålet er 
derfor hvor langt den generelle lovhjemmelen rekker i forhold 
til forbudene mot denne type handlinger, slik at det eventuelt 
må kreves en særskilt hjemmel.

Ved kontroll av registre trengs to sett av hjemler. 
Politiet må ha hjemmel for å foreta kontrollen i forhold til den 
som blir kontrollert, og de må ha en hjemmel for å kunne kreve 
opplysningene der disse finnes.

Det er en kvalitativ forskjell mellom å kontrollere de opp
lysninger som på et gitt tidspunkt finnes i et register, og å 
foreta en kontinuerlig overvåkning av transaksjoner. De to 
metodene må derfor drøftes for seg.

Hjemmelsproblemet ved bruk av opplysninger som er registrert 
er ikke problematisk. Dette er opplysninger som må kunne gjøres 
til gjenstand for beslag, etter reglene i strpl.1887 kap. 17 og 
strpl.1981 kap. 16. Det er da nødvendig med en beslutning fra 
retten, hvis registerinnehaver ikke utleverer opplysningene 
frivillig. En slik utlevering uten klar hjemmel eller rettslig 
beslutning, vil registerinnehaver antagligvis ikke ha adgang til 
etter personregisterforskriftenes § 2-1. Foretas kontrollene i 
bank, vil opplysningene dessuten være underlagt taushetsplikt 
etter sbl. §21 og fbl. § 18.

Den kontinuerlige overvåkningen av en person er mer 
problematisk.

Det første og største problemet er om en slik registerover- 
våkning representerer et slikt inngrep overfor den enkelte at 
det må kreves særskilt lovhjemmel, eller om det ligger innenfor 
den generelle reglen for etterforskning.

Registerovervåkning vil antageligvis være et forhold som 
er straffbart etter stri. § 145 første ledd, 2. punktum, hvis 
kontrollen er uberettiget.
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Selv om det ikke skulle rammes av straffeloven, betyr ikke 
det nødvendigvis at handlingen er tillatt. Reglene på dette 
området er ikke uttømmende, og hva som skal anses for tillatt må 
i noen grad bero på en interesseavveining®0 ^. En overvåknings- 
metode som ikke er direkte forbudt, kan anses for stridende mot 
straffeprosesslovens prinsipper. I et tilfelle har riksadvo
katen reagert og tatt klar avstand fra en avlytting som ikke var 
uttrykkelig forbudt®1 .̂

Faktisk plasserer registerkontroll seg et sted mellom 
telefonkontroll, kontroll av post og telegram, og spaning. 
Kontroll av telefon, post og telegram er særskilt lovregulert, 
og kan bare foretas i bestemt angitte tilfelle.

Spaning vil kunne være straffbart etter stri. § 390a hvis 
den drives av private. Det antas imidlertid at polititets 
spaning ikke rammes av bestemmelsen, så lenge den har rimelig 
grunn og blir foretatt på en tilbørlig måte. Det behøver ikke 
være skjellig grunn til mistanke mot noen bestemt person. 
Politiet kan f. eks. holde et mistenkelig miljø under oppsikt, 
og ellers drive en systematisk kartlegging av visse sider ved 
enkelte personers privatliv, f. eks. pengeforbruk, omgangskrets
o.l.6 2 >

Telefonkontroll kan bare skje med hjemmel i lov om kontroll
med post- og telegrafforsendelser og med telefonsamtaler av 24.
juni 1915, med forskrifter av 19. august 1960. Denne lov gir
hjemmel for kontroll i bestemt angitte saker av hensyn til
rikets sikkerhet^^. Telefonkontroll kan også settes i verk i
alvorlige narkotikasaker, med hjemmel i midlertidig lov om
adgang til telefonkontroll ved etterforskning av overtredelse av

64)narkotikalovgivningen, av 17. desember 1976 nr. 99 . Utenfor
de områder som er regulert i disse lover, kan telefonkontroll
ikke benyttes.

Kontroll med brev og telegrammer kan iverksettes med hjemmel 
i str.prl.1887 §§ 217 - 219 og str.prl.198l §§ 211 - 212,
foruten i saker som kommer inn under den nevnte lov av 24. juni
1915. Kontroll etter str.prl. er ikke begrenset til bestemte 
handlinger, men det må foreligge skjellig grunn til mistanke om 
et straffbart forhold som kan medføre en straff på fengsel i mer
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enn 6 måneder. Med hjemmel i str.prl. kan post og telegrammer 
bare beslaglegges av politiet. De kan ikke åpnes av andre enn 
dommere.

Slike kontroller kan bare iverksettes etter beslutning fra 
retten, evt. kjennelse hvis det er telefonavlytting i narkotika
sak. I spesielle, nærmere angitte tilfeller kan ordre fra 
påtalemyndighetene tre i stedet for rettens beslutning, men en 
slik ordre må stadfestes av retten.

Det typiske for telefon-, brev- og telegramkontroll er at 
man er interessert i en lukket meddelelse til en bestemt 
adressat. En kontinuerlig overvåkning over opplysninger som 
kommer inn til registre har så store likhetstrekk med de nevnte 
kontroller, at de etter min mening ikke bør kunne iverksettes 
uten særskilt hjemmel.

Det kan tenkes at bestemmelsene om brev- og telegramkontroll 
kan strekkes til også å gi hjemmel for registerovervåkning, men 
det er særdeles tvilsomt. Brev- og telegramkontroll gir som 
nevnt politiet ikke adgang til å lese innholdet, noe som 
vanskelig kan unngås ved elektronisk formidlede meldinger. 
Brukes det for å lokalisere en person, må dessuten avsendersted 
betraktes som en del av innholdet.

Jeg antar ut fra dette at det i dag ikke er adgang til å 
gjennomføre overvåkning av registre i etterforskningsøymed.

Det neste spørsmålet er om det finnes hjemmel for å foreta
slik overvåkning hos tredjemann eller til å pålegge tredjemann
en plikt til å rapportere om innløpne meldinger, for det
tilfelle at man skulle anse slik kontroll for lovlig i forhold
til den som blir overvåket. Myndighetene må ha lovhjemmel for å
kunne kreve opplysninger eller kreve fremlagt dokumenter eller

65)andre kilder til kunnskap .
Plikten til utlevering eller retten til å foreta beslag, kan 

etter min mening ikke strekkes lenger enn til å gjelde det som 
befinner seg hos vedkommende på beslagatidspunktet. Et pålegg 
om utlevering eller beslutning om bealag kan ikke gis virkning 
for det som tredjemann i fremtiden vil komme i besittelse av. 
Heller ikke kan tredjemann pålegges plikt til å rapportere om
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ting som eventuelt vil skje i fremtiden. Strpl. § 172, 3. ledd 
kan ikke strekkes til også å gi hjemmel for å holde en løpende 
oversikt over hva som kommer inn.

En overvåkning hos tredjemann er et så vidtgående inngrep 
mot denne at det ikke kan iverksettes uten hjemmel i lov, og 
etter hva jeg kan se, finnes det ingen slike.

Etter dette må konklusjonen bli at politiet selv ikke kan 
iverksette kontroll hos tredjemann mot dennes vilje, og de kan 
ikke pålegge tredjemann en kontinuerlig rapporterings- eller 
utleveringsplikt.

Løsningene av disse spørsmål er usikre. Datakommunikasjon 
og elektronisk meldingsformidling er i ferd med å bli så vanlig 
at det burde komme inn i lovgivningen. Så sent som i 19 81 ble 
det vedtatt en ny straffeprosesslov, og det er etter min mening 
en stor svakhet at lovgiver den gang overhodet ikke kan ha tenkt 
på de problemer en etterhvert ikke helt ny teknologi reiser.

Noter:

1): Fure: "Etiske regler ..." Min tidsangivelse bygger på at
dette notatet er datert i 1969, men spørsmålet kan godt ha
vært drøftet på et tidligere tidspunkt.

2): Se også Føyen, s. 33 - 35.
3): Blekeli, s. 21-22 og Selmer, "Det stramme samfunn", 

s. 28-31.
4): Blekeli, s. 23 og Føyen s. 37 - 3 8 .
5): Blekeli, s. 23 og Føyen s. 3 6 .
6): Blekeli, s. 23-24 og Føyen s. 36 - 37.

7): Selmer, "Det stramme samfunn", s. 35. Se også s. 32-34 og
Føyen s. 36 - 37.

8): Selmer l.c., s. 35 flg. og Føyen s. 38 - 39.
9): Spørsmålet drøftes generelt av Eckhoff i "Effektivitet og

rettssikkerhet i den offentlige forvaltning". Selmer 
drøfter hvordan datamaskiner vikler seg inn i dette i
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"Elektronisk databehandling som verktøy i offentlig og 
privat administrasjon".

10): Eckhoff gir en nøktern og perspektivrik oversikt i "Noen
juridiske og rettspolitiske synspunkter" (på overvåkning i 
Norge), i Bae og Eckhoff (red): "Overvåkning i Norge". Se
også Eskeland i TfR s. 862 - 868.

11): Om narkotikakontroll, se diskusjon mellom Ragnar Hauge,
Arne Huuse og G. Fr. Rieber-Mohn i LoR nr. 10-1982 og 
"Kampen mot narko-problemene: Den nye heksejakten?",
intervju med Thomas Mathiesen i Ny Tid nr. 5, 2. februar
1983, s. 15 - 16.

12): Under utarbeidelesn av en St.mld. hvor det blant annet
drøftes innføring av skjult trafikkontroll, ble Datatil
synet ikke en gang forelagt saken. "Datatilsyn-kritikk av 
foto-vei-overvåkning", Aftenposten aftenutg. 3- februar
1983, siste side.

13): Villsvin (sus scrofa): Et av Norges mest utbredte dyr. Så 
godt som samtlige nordmenn har minst et, som regel flere 
svin på skogen.

14): I vedlegg 3 til Ot. prp. nr. 3 (1976-77) er gitt en
oversikt over gjeldende lovbestemmelser om taushetsplikt, i 
alt 140. Oversikten er ikke datert, men den nyeste 
bestemmelsen som er med, er fra 30. juni 1972. Oversikten 
har ikke med bestemmelser som gir et organ hjemmel til 
innhenting av opplysninger uten hinder av taushetsplikt.

15): NOU 1979:16, s. 177.
16): Se også Føyen, s. 35.
17): Ot. prp. 2 (1977-78), s. 84.
18): En redegjørelse for banker og private finansierings

selskapers kredittopplysningsvirksomhet før personregister
loven trådte i kraft,er gitt i NOU 1974:22, s. 12-15.

19): Spørsmålet om konsesjon for bankenes og finansierings
selskapenes kredittopplysning er drøftet i NOU 1974:22,
s. 38-39.

20): Datatilsynets årsmelding 1980 s. 55 - 56.
21): Se nærmere Føyen s. 9 - 11.
22): Om enkeltvedtak, se Frihagen, Forvaltningsrett II, s. 64 -

7 8 , og Eckhoff, Forvaltningsrett s. 463 - 470. Mer
generelt om forvaltningsvedtak: Frihagen, Forvaltningsrett
I, s. 208 - 221.

23): Ot. prp. nr. 3 (1976-77), s. 71.
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24) :

25):
2 6 ):

27):

2 8 ):

29):
30) : 

31 ):

32):
33):
34):

35):

36):
37):

38):

39) :
40): 
41 ):
42) :

43)
44)

Se nærmere Eckhoff, Forvaltningsrett, s. 470 - 472, og
Frihagen, Forvaltningsrett II, s. 78 - 83.

NOU 1975:10, s. 60.
Ot. prp. nr. 3, (1976-77), s. 72.
0m partsbegrepet i forvaltningsloven, se Eokhoff, 
Forvaltningsrett s. 400 - 403.
Varslingsplikt etter fvl. §§ 16 og 17 er nærmere omtalt i 
0t.prp. nr. 3( 1976-77 ), s. 70 - 74, av Frihagen i
Forvaltningsrett II, s. 110 - 127, og av Eckhoff i
Forvaltningsrett, s. 472 -476 og 490 - 492.
Datatilsynets årsmelding 1981, s. 37.

Zimmer, s. 54.
Ot. prp. nr. 29, (1978-79), s. 91, her referert etter
Zimmer, s. 55.
Zimmer, s. 55.
Datatilsynets årsmelding 1981, s. 32 - 33-
Forskriftene er gjengitt i Lovtidende avd. 1 for 1955 med 
dato 8. juli, mens de er gjengitt i avd. 2 samme år med 
dato 29. juli. Alle henvisninger i senere forskrifter 
angir 29. juli.
Saken er nærmere omtalt i Datatilsynets årsmelding 1981, s. 
31 - 37.
Zimmer, s. 19-
Dagbladet 5. februar 1983, s. 8: "Razzia mot lignings
kontoret?"
Se Andenæs, Straffeprosess s. 208 - 209 om spenningen
mellom vitneplikt ved domstolene og kontrollmyndigheters 
adgang til registre.
Andenæs, l.c., s. 160.
Bjerke, s. 57.
Se nærmere Andenæs, l.c., s. 188 - 189.
Se nærmere Andenæs, l.c., s. 194 - 209 og Bratholm & Hov, 
s. 256 - 263.
Se nærmere Andenæs, "Nytt", s. 36 - 38.
Se nærmere Andenæs, Straffeprosess, s. 200 - 201 og 205, og
Bratholm & Hov, s. 261 - 262.
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45): Se nærmere Andenæs, l.c., s. 193 - 194 og 201, og Bratholm
& Hov s. 262.

46): Se nærmere Andenæs, l.c., s. 218 - 219 og Bjerke, s. 58 - 
59.

47): Se nærmere Andenæs, "Nytt", s. 76 - 78.
48): Se Bratholm & Hov s. 274 - 275 og Bjerke s. 13 - 15.
49): Se nærmere Andenæs, "Nytt", s. 40 - 43.

50): Se nærmere Andenæs, Straffeprosess, s. 221 - 222.
51 ): NOU 1981:35, s. 174 - 175.

52): Bratholm, "Mistenktes eller siktedes vern mot integritets- 
krenkelser", JV 6/7-1979, s. 234.

53): "Politimann ble mistenkt som 'edderkoppen'", Dagbladet
8. januar 1983, s. 8.

54): "Legalitetsprinsippet" har to betydninger som krysser
nettopp i politiets virksomhet. I straffeprosessen brukes 
det som en motsetning til opportunitetsprinsippet, og betyr 
at påtalemyndighetene plikter å reise tiltale hvis loven 
sier at tiltale skal reises. Dette er nærmere behandlet i 
Andenæs, Straffeprosess, s. 279 - 280. I denne sammen
hengen brukes "legalitetsprinsippet" i den andre og mer 
generelle betydning, nemlig at en handling ikke kan foretas 
uten hjemmel i lov. Legalitetsprinsippet generelt er 
nærmere omtalt i Andenæs, Statsforfatning, s. 203 - 208; 
Frihagen, Forvaltningsrett I, s. 115 - 166; Eckhoff,
Forvaltningsrett s. 135 - 161 og Eivind Smith i TfR 78, s. 
655 flg.

55): Bratholm, "Politiet og Legalitetsprinsippet". Artikkelen 
drøfter ikke den form for etterforskning som tas opp her, 
men de problemstillinger som reises er likevel av 
interesse, særlig drøftelsen av pågripelsespraksis, s. 158
- 167.

56): NOU 1981:35, s. 175.
57): Bjerke s. 52 og NOU 1981:35, s. 175.
58): Se Eivind Smith, TfR. 78, s. 656 - 658 og Eckhoff,

Forvaltningsrett s. 153 flg.
59): Andenæs og Frihagen har en slik tilnærmingsmåte. Bratholm 

bygger ogsæ sin artikkel om "Politiet og legalitets
prinsippet" på denne forståelsen.

60): Eckhoff, Forvaltningsrett, s. 155 - 156.
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61): Se nærmere Bratholm, "Politiet og personlighetsvernet", LoR 
1968:289, særlig s. 293 - 297 hvor den nevnte sak referes, 
og hvor Bratholm drøfter bruk av tekniske hjelpemidler ved 
overvåkning av personer. Drøftelsen har> interesse selv om 
teknikken har utviklet seg mye på 15 år, og det i dag er en 
annen teknologi som står i sentrum. Se også Bratholm, 
"Mistenkes eller siktedes ..." s. 241 - 244 og Eokhoff
"Noen juridiske og rettspolitiske synspunkter" s. 137 -

62): Bratholm, "Mistenkte eller siktedes .." s. 241 og NOU 
1981:35, s. 176.

63): Se nærmere Eokhoff, "Noen juridiske og rettspolitiske 
sysnspunkter", s. 135 - 137.

64): Denne lov er nærmere omtalt av Bjerke, s. 52 - 54.
65): Eokhoff, Forvaltningsrett, s. 155.
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SLUTTKOMMENTAR.

Drøftelsen i denne rapporten gir ikke grunnlag for å trekke noen 
konklusjon ut over at betalingsformidling er et rettsområde hvor
lite hittil er gjort.

Etter en så spredt drøftelse er det likevel fristende å
samle noen få tråder.

Innenfor alle de rettsområder som har vært berørt, har det 
vært et gjennomgående problem i forhold til nye betalings
systemer. Reguleringen knytter seg til "ting", "personer" og/ 
eller "selskaper". Det er verktøyet, stedet jobben gjøres og 
hvem som utfører den, som reguleringen er knyttet til, ikke 
innholdet av den handling som foretas. Derfor glipper ofte 
lovgivningen når en gammel operasjon gjøres med nytt verktøy.

Særlig tydelig blir dette innenfor områder hvor det kreves 
lovhjemmel: Strafferett og forvaltningsrett.

Innenfor privatretten er det en lang tradisjon for å lage 
store byggverk med vidtrekkende analogier. Nye spørsmål skaper 
derfor bare nye analogier, men ingen store problemer. Men det 
er et tankekors at mens den privatrettslige litteratur ikke har 
noen problemer med den abstrakte betegnelse "fordring", er lov
reguleringen knyttet til dokumenter.
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CO N S U M E R - O R I E N T E D  ELEC T R O N I C  FU N D S  T R A N S F E R  SYST E M S

I .  Int roduction

This report discusses some legal aspect of consumer-oriented 
Electronic Funds Transfer Systems (EFTS). In volume, EFTS is 
the most important of the the electronic message switching 
systems.

II- C o n s u m e r —oriented EFTS

A payment system is an arrangement for the exchange of values 
between h and B. In a payment systems, symbols or tokens are 
necessary to represent the contracts between the involved par
ties, and as a method for communicating information.

A plastic card with machine-readab1e data used in an automated 
system may be such a token. Data may be,communicated through 
the mail in a paper-based system. In a paperless system, data 
may be communicated on magentic discs or tapes, or through the 
telecommunication network.

The payment system may be operated by the creditor, for 
instance a store or an oil company, or may be operated by a 
third party, for instance a bank.

There is no uniform termniology for the cards used in such 
systems tat least not in Norwegian). In this report, "account 
cards" ("kontokort") is used as a general term.

The cards may be categorized according to the following sche
me:

— Legitimation and identification cards
— Internal and external cards
— Debit, payment and credit cards — according to the pay

ment agreement between the cardholder and the issuer of 
the card. With a payment card, you get billed for the 
whole purchase price. With a credit card, you reduce 
your credit balance by installments. A credit card 
generally has a credit limit, for instace 10.000 N0K.



- ATM--cards (for automatic tellers), PDS-car 
pci nt—of—sal es terminals), purchase cards
sine] of (goods or services) and cash cards
of cash), according to the service to whic 
entitle the card holder.

_ Piotive and passive cards, accordring to th 
employed.

The systems may be characterized as manual or automated 
accordring to in which way the data of the card is read.

A card may have several functions, and may be used in both
manual and automatic systems.

The systems of special interest to this report are Automated 
Teller Machines (ATM) and Point Of Sales (F'OS) cards, but it 
has been necessary briefly to discuss banking from home termi 
nals and paperless giro.

All EFT—services in Norway will be connected to one network, 
and cards issued by any bank may be used. Currently one oil 
company operates its own F’OS—system, but an integration with 
the bank system is planned.

Ill- Public law regulation
There is no statute which explicitly addresses -funds trans
fers, but in practise such a system can only be operated by a 
bank or another -finance insitution. I-f the insitutions accepts 
deposits from the public, it is qualified as a bank. If the 
institution grants any kind of credit, it is qualified as an 
finance institution. The establishment of both categories of 
institutions is subject to license. There has been issued 
regulatory law on the operation of account cards by finance 
i nsituti ons.

A remote ATM is qualified as a branch office of a bank, and 
the establishment of such is subject to license.

The registers of personal data necessary for the system are 
subject to the data protection legislation and regulatory law 
issued under this statute. According to the general provisions 
of the legislation, the establishment of a computerized regi
ster of personal data is subject to license. The regulatory 
law excludes certain registers with a defined content when 
established by - among others — banks and finance institu— 
ti ons.

The telecommunication necessary for the system is a service 
within the monopolies of the Telecommunication Authority or 
Mail Authority. If these monopolies do not offer the desired 
service, for instance high quality data communication, will 
prove a decisive obstacle in establishing the system.

ds (for 
(for purcha- 
(for drawing 
h the cards

e technology



IV. Labour law

EFTS will cause changes in job structures and job content, in 
banks as well as in retail stores« According to Norwegian 
legislation and agreements between employers and employees, 
the employees have a right to be in-formed at an early date on 
the possible i nst r oduct i on o-f computerized system, and shall 
be given the opportunity to influence the development of such 
system.

V- P r i vate law regulations

The development of new payment systems will cause a changeover 
from a legislative to a contractual environment.

The current contracts may be cathegorized as primary and 
secondary. Primary contracts are those directly involved in 
the transaction: The payor, the payee and the banks. Secondary 
contracts are those between the operators of systems and those 
furnishing services for the system - for instance data proces
sing or communication.

The whole transaction may be divided into several stages: 
registration, billing, and payment. The payment procedure may 
be split into cash and credit transactions. In the terminology 
of this report, cash transactions are only those in which a 
service or goods is delivered for money. When other payment 
systems are employed — account cards, cheques, or others - it 
implies some form of credit. Credit may be with a warranty 
from the system operator (for instance the issuer of the card) 
or without such warranty.

The general principle is that debts should be payed in cash at 
the place of the creditor. If the debitor employes a payment 
system, the transaction is not terminated until the creditor 
has exchanged the communicated token into cash, or his account 
in a bank is credited the relevant amount- Other solutions 
may, however, be established through contracts or custom — and 
this is often the case. In all card based payment systems this 
is governed by contracts, and systems like cheques or giro are 
too common for the creditor to refuse payment through them 
without good reason.

A consequence of the general principle is that the payment 
system is acting on behalf of the debitor, and the debitor may 
have the risk for the actions of the system if other arrang- 
ments have not been made through contracts or custom.

The system operator is liable for loss of money in their care, 
but generally not for delays.

In an on-line system, each transaction will be authorized. The
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debitor, the bank o-f the debitor, the cred 
the creditor is cooperating in a way which 
remburs.

One problem not solved is the liability of 
•f or errors caused by tel econvmuni cati on mal 
the Mail nor the Telecommunication Authori 
liability for mal f unct i ons.

VI. Evidence and burden o-f proof in a p a p erless system

In Norway the law does not restrict what the courts will 
accept as evidence. With a very few exceptions, the court may 
accept any kind of evidence, and there is a free assessment of 
the evidence presented. That transforms the problem of eviden
ce into a factual problem - where such things as system secu
rity, print—outs, circumstances relevant to the disputed tran
saction may be taken into consideration.

VII. Criminal law

The card holder may gain access to the card in an il 
and may use such a card for illegal purposes. A legi 
card holder may also use the card in an illegal way.

The card may be stolen, embezzled, obtained by fraud or forge
ry. None of. these possibilities cause any problems in respect 
to the current criminal code?.

Illegal use of cards is not by Norwegian law fraud when used 
in a self serviced terminal, as there is no individual which 
is mislead. According to a recent decision by the Supreme 
Court, such misuse may be qualified as theft.

VIII. Data protection

When using consumer—oriented 
blazed which may be of great 
several small brothers.

The register will contain data on how much money is spent, and 
where, when and how the money is used.

Such information may be of interest to the tax authorities, 
police and other public agencies. It may be used as evidence 
in court both in criminal and private cases, and by the police 
during an investigation.

It will be possible to trace individuals through such system 
and continually to keep their movements under surveillance.

EFTS, "electronic trails" may be 
interest to "Big Brother" and

legal way, 
ti mate

itor and the bank of 
is quite similar to

system operators 
function. Neither 
ty will accept any
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