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Høstkonferansen 2018 – Fornebu 20. og 21. 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.   

Temaer på årets konferanse: 

• Hovedtrekk i regelverksutviklingen  

• Styring av operasjonell risiko 

• ICAAP-prosessen og pilar-2 tillegg 

• Virksomhetsstyring kreditt 

• PSD 2 og betalingsformidling  

• IFRS-tilpasning for unoterte banker 

 
Direktør i sikringsfondet Sonja Lill Flø Myklebust vil redegjøre for 
sikringsfondets organisering og oppgaver etter nytt regelverk for 
innskuddsgarantiordningen og krisehåndtering. Senior analytiker Stig 
Arve Malmedal vil presentere nye modeller for beregning av bidrag 
til fondene.  
  
May Camilla Bruun-Kallum, seniorrådgiver i Finanstilsynet, vil holde 
foredrag om myndighetenes krav til bankenes gjenopprettingsplaner 
og om tilsynets rolle som krisehåndteringsmyndighet. 
 
Gjennom fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept satser 
bankene i Norge på å videreutvikle verdens mest kundevennlige og 
effektive betalings- og identitetsløsninger. Hvordan Vipps skal endres 

fra vennebetaling til å bli en internasjonal betalingsaktør, er tema 
for nestsjef i Vipps, Elisabeth Haug, sitt foredrag på konferansen.  
 

  
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen vil holde innlegg om finansiell 

stabilitet og banknæringen. Hvordan bankene møter endrede 
rammebetingelser og digitalisering er tema for adm. dir. i Finans 
Norge, Idar Kreutzer, sitt foredrag. Det blir deretter en paneldebatt 
hvor også banksjef i Haugesund Sparebank, Bente Haraldson Syre, og 
bankanalytiker i SpareBank 1 Markets, Nils Christian Øyen, deltar.  
 
I likhet med tidligere års konferanser vil representanter fra bankene 
holde innlegg som er praktisk rettet, blant annet om compliance- og 
risikostyringsfunksjonen, styring av operasjonell risiko, ICAAP-
prosessen og virksomhetsstyring kreditt.    
 
En gjennomgang av regelverksutviklingen for bankene, erfaringer fra 
implementering av IFRS 9 og IFRS-tilpasning for unoterte banker er 
også på agendaen.  
 

 

Torsdag 20. og  
fredag 21. september  

Quality Hotel Expo 
Snarøyveien 20, Fornebu  

Endelig program og  
påmeldingskjema sendes ut i juni 

 

Velkommen til høstkonferansen 2018! 
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