
 

  
 

 

Velkommen til 

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse  

Fornebu, 21. og 22. september 2017 
 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        Oslo, 19. juni 2017 
 
Bankenes sikringsfond inviterer til høstkonferanse på Quality Hotel Expo på Fornebu. 
 
Bankenes sikringsfonds høstkonferanse er et faglig forum for små og mellomstore banker, deres administrative 
ledelse og revisorer. De siste årene har konferansen samlet fra 250 til 280 deltakere.   

 

 
 

 

Konferansen innledes med at direktør i sikringsfondet, Sonja Lill  
Flø Myklebust, redegjør for forslag til nytt regelverk for innskudds-
garantiordningen og krisehåndtering av banker, herunder nye  
modeller for beregning av avgift til sikringsfondet og til krisefondet. 
 
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen vil holde innlegg om  
utviklingen i finansiell stabilitet og banknæringen. 
Adm. dir. i Finans Norge Idar Kreutzer vil holde et påfølgende  
innlegg om utsikter for bankene og næringspolitiske prioriteringer. 
Foredragene vil bli etterfulgt av en paneldebatt.  
 
Aimée Staude fra Finanstilsynet vil redegjøre for tilsynets erfaringer  
fra SREP-prosessene som er gjennomført så langt.  
 

Fremtidens betalingsmarked i lys av digitalisering, ny regulering og  
nye aktører blir også et tema på konferansen.  
 

 
Fullstendig program er vedlagt innbydelsen. For priser og praktisk informasjon se side 4. Informasjon om 

konferansen og link til påmelding finnes også på våre nettsider www.bankenessikringsfond.no. 
 
Velkommen til høstkonferansen 2017. 
 
 
Bankenes sikringsfond 
Sonja Lill Flø Myklebust                 Sissel Krossøy            
 
 

                                                   
 
    

 

http://www.bankenessikringsfond.no/
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Program 

Torsdag 21.09.17                        Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2017 

  

08.45 – 09.30 Registering – kaffe og rundstykker  

  
  09.30 – 09.35 Åpning av høstkonferansen 2017  

Sonja Lill Flø Myklebust, Bankenes sikringsfond 
  

09.35 – 10.00 Forslag til ny lovgivning – innskuddsgarantien, krisehåndtering og nytt krisefond 
Sonja Lill Flø Myklebust og Stig Arve Malmedal, Bankenes sikringsfond  

  

  
  10.00 – 10.45 Regulatorisk utvikling – oversikt over endringer og hva som er i vente  

- Sentrale utviklingstrekk og regulatoriske nyheter 
- Basel 4, CRD V, CRR II / BRRD II 
- Krav til gjenopprettingsplaner og konvertibel kapital (MREL)  

Are Jansrud, Finans Norge 
  10.45 – 11.00 Pause 
  
11.00 – 11.35 
 
11.35 – 12.00  

Finanstilsynets erfaringer med SREP-prosessene for mindre og mellomstore banker  
Aimée Staude, Finanstilsynet 
SREP – prosessen sett fra bankens side 
Elisabeth Strømsholm, SpareBank 1 Nordvest  

12.00 – 12.15 Pause 
  12.15 – 13.00  
Menyvalg 

Alternativ 1: NGAAP – ikke børsnoterte banker            Alternativ 2: IFRS – børsnoterte banker   
Finanstilsynets forslag om IFRS-tilpasning                        IFRS 9: Gjennomgang av aktuelle                                                         
Konsekvenser for bankene                                                  regnskapsspørsmål   
                                                                                                  Opplysninger i regnskapsrapporteringen for 2017                                                                                                         
                                                                                                                                                                    
 Lars I. Pettersen, KPMG                                                        Didrik Thrane-Nielsen, PwC    

  

13.00 – 14.00 Lunsj  
  

14.00 – 14.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFRS 9 – hva kjennetegner et vellykket implementeringsprosjekt? 
- Hva kreves av økonomi-/ regnskapsavdelingen? 

- Hva kreves av kredittmiljøet i bankene?  
Elisabeth Frøyland, Sandnes Sparebank  

    
  
14.30 – 15.05 Internkontroll – hvordan etablere en effektiv internkontroll som ivaretar bankens strategi og  

risikotoleranse? 
- Risikovurdering og prioritering av kontrolltiltak  
- Organisering og ansvarsfordeling mellom førstelinjen og kontrollfunksjoner 
- Kommunikasjonen med styret – hvordan finne riktig nivå? 

Kjell Engen, Sparebanken Øst 

  15.05 – 15.15 Presentasjon av «Veilederen for risikostyringsfunksjonen» 
Martin Stevens, Gjensidige / IIA Norge 

 
 

15.15 – 15.30 Pause    
  

15.30 – 16.10 Virksomhetsstyring – Kreditt  
Virksomhetsstyring kreditt – hvordan påvirker strategi og kapitalkrav kredittstrategiske rammer?  
Metoder og verktøy for kredittvurderinger og oppfølging av kredittkvalitet 
Arent Kristian Anfinsen og Synøve Bjørtuft Skåra, SpareBank 1 Telemark 

  

16.10 – 16.50 Makroøkonomiske utsikter   
Kjersti Haugland, DNB Markets  

  
 

  

19.00 Aperitiff   -   Konferansemiddag kl. 19.30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Program 

Fredag 22.09.17                            Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2017 

  
09.00 – 09.35 Utviklingen i finansiell stabilitet og banknæringen 

Morten Baltzersen, Finanstilsynet   
  

09.35 – 10.05 Utsikter for bankene og næringspolitiske prioriteringer, herunder 
- Reguleringer sett fra næringens ståsted 
- Strukturendringer – filialer/fusjoner 
- Gjeldsregister og bransjestandard for forbruksfinansering  

Idar Kreutzer, Finans Norge 
  10.05 – 10.20 Pause 

  10.20 – 11.00 Paneldebatt om reguleringer og næringsstruktur. Debatten ledes av Tom Staavi fra Finans Norge.  
Deltakere i panelet:  
Morten Baltzersen, Finanstilsynet 
Idar Kreutzer, Finans Norge 
Siri Berggreen, Lillestrøm Sparebank 
Fridtjof Berents, Arctic Securities 

  
11.00 – 11.20 Pause   
  

11.20 – 11.50 Sikkerhet – I den digitale og i den virkelige verden 
Jørgen Dyrhaug, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 

  11.50 – 12.20 Fremtidens betalingsmarked i lys av ny regulering, digitalisering og nye aktører  
Jan Digranes, Finans Norge 

  12.20 – 12.25  Benstrekk 
  12.25 – 12.55 Kapitalstruktur og balansestyring – avveininger i forhold til lønnsomhet og regulatoriske krav      

- Avveininger i forhold til regulatoriske krav og bankens finansieringskostnader  
- «Nye» modeller for skyggerating – har dette påvirket tilgang og pris på finansiering?  
- Konsekvenser av forventede krav til MREL? 

Tore Øystein Gløersen, Eika Gruppen   

  12.55 – 13.00 Avslutning 
 

13.00 – 14.00 Lunsj - Konferansen avsluttes med lunsj fredag 22. september 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Praktisk informasjon 
 

 

Målgruppe Banksjef, økonomileder/controller, risk & compliance manager, intern og ekstern revisor, samt 
andre med interesse for eller tilknytning til banknæringen. Temaene rettes særlig mot de mindre 
og mellomstore bankenes behov. 
 

   
Tidspunkt Torsdag 21. og fredag 22. september.   

Konferansen starter kl. 09.30 den 21. september. Kaffe og rundstykker fra kl. 08.45. 
 

  
Konferanseavgift Én overnatting:      Full pensjon, inkl. festmiddag kr 5.900 
 Uten overnatting:  Med deltakelse festmiddag 

                                  Uten deltakelse festmiddag 
                                  En konferansedag m/festmiddag 
                                  En konferansedag u/festmiddag                 

kr 4.700 
kr 3.600 
kr 3.100 
kr 1.900 
 

  
Tilknytningsdøgn Ekstra overnatting onsdag 20. september kan bestilles samtidig med påmeldingen.  

Kr 1.200 for enkeltrom m/frokost.  
 

  
Påmelding Link til påmelding i e-post med invitasjon, eller på våre hjemmesider: 

www.bankenessikringsfond.no 
Etter påmelding vil du umiddelbart motta bekreftelse på e-post. 

 
  
Påmeldingsfrist 1. september 2017. Faktura vil bli sendt ut samtidig med bekreftelsen for påmelding.  

Betalingsfristen er 20. september.  
 

  
Endring/avmelding Ved endring/avmelding: Gå inn på ditt registreringsskjema. Lenke til skjemaet finnes i bekreftelsen 

du mottok på e-post etter påmelding til konferansen.  
 
Påmeldingen er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med full avgift. Dersom du 
blir forhindret i å delta, kan plassen din disponeres av en kollega, men vennligst registrer 
endringen innen 14. september 2017.  
 

  
Konferanse- 
materiell 

Kursdokumentasjon blir elektronisk tilgjengelig mandag 18. september. Du vil få e-post med 
opplysning om brukernavn og passord for å få tilgang til foredragene på vår web. Du velger selv 
om du vil skrive ut dokumentasjonen. Det blir ikke delt ut konferansemateriell ved 
konferansestart. 

  
Kontakt Dersom du har faglige eller praktiske spørsmål kan du ta kontakt med oss via vårt elektroniske 

henvendelsesskjema. Dette finner du i e-posten med invitasjonen til konferansen, og i 
påmeldingskjemaet.   

  
                                                                                                                                                                                                                 

Bankenes sikringsfond, Hansteensgt 2, Postboks 2579, 0202 Oslo.    Org nr 940231531 
Tlf 23 28 42 42   Faks 22 44 21 28   www.bankenessikringsfond.no    firmapost@sikringsfondet.no 
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