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 Informasjon om høstkonferansen 2017 
Quality Hotel Expo Fornebu 21. og 22. september 

  

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse er et faglig forum for små og mellomstore banker, 
deres administrative ledelse og revisorer. Formålet med konferansen er å bidra til økt innsikt 
i aktuell regulatorisk utvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god 
virksomhetsstyring. De siste årene har konferansen samlet om lag 250 deltakere.  

             

 

 
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen og adm. dir. i Finans Norge 
Idar Kreutzer vil holde innlegg om finansielle utsikter og regulering av 
finansnæringen, sett fra myndighetenes og fra bankenes side.  Etter 
innleggene blir det avholdt en paneldebatt hvor også Tom Høiberg fra 
Eika-gruppen og Fridtjof Berents fra Arctic Securities deltar. 
Paneldebatten vil bli ledet av Tom Staavi fra Finans Norge. 
 
Banklovkommisjonen la i oktober 2016 fram NOU 23 med forslag til ny 
lovgivning om innskuddsgarantiordningen og nytt regelverk for 
krisehåndtering av banker. Direktør i sikringsfondet, Sonja Lill Flø 
Myklebust, vil redegjøre for forslagene, herunder nye modeller for 
beregning av avgift til sikringsfondet og til krisefondet.  
 
Finanstilsynet har ferdigstilt sin vurdering av risikonivå med tilhørende 
kapitalbehov (SREP-prosessen), og offentliggjort pilar 2-krav for en 
rekke banker av ulik størrelse. Aimée Staude fra Finanstilsynet vil 
redegjøre for tilsynets erfaringer fra SREP-prosessene så langt. En 
representant fra næringen vil bidra med sine erfaringer sett fra 
bankens ståsted.  
 
Fremtidens betalingsmarked i lys av digitalisering, ny regulering og nye 
aktører blir også et tema på konferansen.  
 

 

Praktisk informasjon: 

Mål-

gruppe 

 
Små og mellomstore banker. 
Banksjef, økonomileder/controller, risk & 
compliance manager, intern og ekstern revisor, samt 
andre med interesse for eller tilknytning til 
banknæringen. 
 

Sted 

 
Quality Hotel Expo – Snarøyveien 20, Fornebu 
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-
hotel-expo 

Dato 

 
Torsdag 21. og fredag 22. september. Konferansen 
avsluttes med lunsj kl. 13.00 fredag 22. september. 
 

Agenda 
 
For nærmere detaljer, se side 2. 
   

Kontakt 

 
Sissel Krossøy på tlf. 23 28 42 14 eller e-post: 
sissel.krossoy@sikringsfondet.no 
Kjersti Prestårhus tlf. 23 28 43 40 eller e-post: 
kjersti.prestaarhus@finansnorge.no 
 

Påmeldingsskjema og endelig program vil bli sendt i begynnelsen av juni.            
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Agenda – med forbehold om endringer 
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Fornebu 21. og 22. september  
 
 
 

   1.   Rammeverk  
 
Finansielle utsikter for bankene og fremtidig regulering.  
Paneldebatt med representanter fra Finanstilsynet, Finans Norge, 
næringen og en analytiker.     
 
Oversikt og vurdering av hvilke konsekvenser vedtatte og 
forventede regulatoriske endringer vil ha for bankene.  
 
NOU med forslag til lovendringer om innskuddsgarantien og 
krisehåndtering i Norge. 
 

   2.   Styring og kontroll  
 
Erfaringer fra Finanstilsynets vurdering av risikonivå og tilhørende 
kapitalbehov (SREP-prosessen) for bankene.  
 
Hvordan etablere en effektiv internkontroll som ivaretar bankens 
strategi og risikotoleranse? 
 
Virksomhetsstyring kreditt – hvordan påvirker strategi og 
kapitalkrav kredittstrategiske rammer? Metoder og verktøy for 
kredittvurderinger og oppfølging av kredittkvalitet.  

   3.   Drift og forretningsutvikling  
 
Fremtidens betalingsmarked i lys av digitalisering, ny regulering 
og nye aktører.   
 
Datasikkerhet – trusselbildet bankene står ovenfor, og tiltak for å 
forhindre angrep.  
 
Kapitalstruktur og balansestyring – avveininger mellom 
lønnsomhet og regulatoriske krav.      
 
 

   4.   Revisjon og regnskap 
 
Menyvalg for IFRS-banker: IFRS 9 – gjennomgang av aktuelle 
regnskapsspørsmål som avklares i løpet av 2017. Opplysninger i 
årsregnskapet for 2017. 
 
Menyvalg for NGAAP-banker: Gjennomgang av Finanstilsynets 
forslag om IFRS-tilpasning. Konsekvenser for bankene, og hvordan 
bankene bør planlegge og gjennomføre implementerings-
prosjektet. 

  

Velkommen til høstkonferansen 2017 
 

Oslo, 6. mars 2017 

Bankenes sikringsfond    

      

 

Sonja Lill Flø Myklebust                                                                                Sissel Krossøy 

Direktør              Fagdirektør  
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