
 

  
 

 

Velkommen til 

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse  

Fornebu, 20. og 21. september 2018 
 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        Oslo, 21. juni 2018 
 

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 300 deltakere.   

 

 
 
 

 

Konferansen blir innledet med en gjennomgang av hovedtrekkene i 
regelverksutviklingen for bankene. Direktør i sikringsfondet, Sonja Lill Flø 
Myklebust, vil redegjøre for ny lovgivning om Bankenes sikringsfond og 
den norske innskuddsgarantien. Senior analytiker Stig Arve Malmedal vil 
gjennomgå nye risikobaserte bidragsmodeller for innskudds-
garantifondet og krisetiltaksfondet. 
 
Nestsjef i Vipps, Elisabeth Haug, vil holde innlegg om hvordan Vipps  
skal endres fra vennebetaling til å bli en internasjonal betalingsaktør. 
 
Direktør for Norges Bank Pengepolitikk, Ida Wolden Bache, vil holde 
foredrag om makroøkonomiske utsikter. 
 
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen vil holde innlegg om  
finansiell stabilitet og banknæringen. Adm. dir. i Finans Norge, Idar  
Kreutzer, vil holde foredrag om hvordan bankene møter endrede 
rammebetingelser og digitalisering. Innleggene blir etterfulgt av en  
paneldebatt hvor også representanter fra næringen deltar.  
 
Virksomhetsstyring er som tidligere et sentralt tema på konferansen. 

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

konferansen og lenke til påmelding finnes også på våre nettsider www.bankenessikringsfond.no. 
 
Velkommen til høstkonferansen 2018. 
 
 
Bankenes sikringsfond 
Sonja Lill Flø Myklebust                 Sissel Krossøy            
 
 

                                                   

http://www.bankenessikringsfond.no/
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Program  

Torsdag 20.09.18                       Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2018 

  
08.45 – 09.30 Registrering – kaffe og rundstykker  

  
  09.30 – 09.35 Åpning av høstkonferansen 2018  

Sonja Lill Flø Myklebust, Bankenes sikringsfond 
   
  09.35- 10.35 Hovedtrekk i regelverksutviklingen for bankene 

- Status norsk EØS-tilpasning til gjeldende krav i Basel III, MREL, Basel IV og boliglånsforskriften  
- PSD 2, personvernforordningen, gjeldsinformasjon mv.  

Erik Johansen og Lise Ljungmann Haugen, Finans Norge 

 

  

10.35 – 10.55 Pause  
  10.55 – 11.30 Vipps - Fra vennebetaling til internasjonal betalingsaktør 

- Status fusjonen mellom Vipps, BankAxept og BankID. 
- Konkurransebildet som følger av fra PSD 2, og hvordan selskapet vil etablerere de mest 

kundevennlige og effektive betalings- og identitetsløsningene.  
Elisabeth Haug, nestleder Vipps  

  
  
  
11.30 – 11.50 Ny lovgivning – Implikasjoner for Bankenes sikringsfond og den norske innskuddsgarantien  

Sonja Lill Flø Myklebust, Bankenes sikringsfond   

  11.50 – 12.05 Pause 

  12.05– 12.30 Nye risikobaserte bidragsmodeller for innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet 
Stig Arve Malmedal, Bankenes sikringsfond  

     
  12.30 – 13.00 Finanstilsynets rolle som krisehåndteringsmyndighet og krav til bankenes gjenopprettingsplaner  

May Camilla Bruun-Kallum, Finanstilsynet 
  

13.00 – 14.00 Lunsj  
  

14.00 – 14.30 Makroøkonomiske utsikter  
Ida Wolden Bache, Norges Bank 
 
 
 

   

  14.30 -  15.15 
 
 

Erfaringer fra implementering av IFRS 9 og forslaget om IFRS for unoterte banker 
- Er det etablert en «beste praksis» for prinsippanvendelse og rapportering?  
- Årsregnskapet for 2018 etter IFRS 9 – krav til forberedelser?  
- Råd og anbefalinger til bankene som i dag følger NGAAP  
Lasse Cornelius Vangstein, Deloitte   
   15.15 – 15.30 

Pause      15.30 – 16.15 
 
 

Praktisk compliance, risikostyring og internkontroll 
- Hvordan vurdere og håndtere operasjonell risiko, compliancerisiko og conduct risk i banker 

av ulik størrelse  
- Risikostyring i lys av det nye COSO ERM-rammeverket  

Are Jansrud, SpareBank 1 Østlandet  
    

  16.15 – 16.45 Praktisk risikostyring, compliance og internkontroll i små banker 
- Sammenheng mellom strategi, risikovurdering og internkontroll   
- Vurderinger rundt pilar 2-tillegg i små banker  

Jermund L. Molland, Risk and Compliance Manager i fire Eika-banker (Aurland Sparebank, Indre Sogn 
Sparebank, Vik Sparebank og Voss Veksel- og Landmandsbank ASA)  
 
  

  

19.00  Aperitiff   -   Konferansemiddag kl. 19.30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Program 

Fredag 21.09.18                            Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2018 

  
09.00 – 09.35 Finansiell stabilitet og banknæringen  

Morten Baltzersen, Finanstilsynet   
  

 

  09.35 – 10.00 Hvordan næringen møter nye reguleringer, digitalisering og det grønne skiftet   
Idar Kreutzer, Finans Norge 

  10.00 – 10.15 
Pause   10.15 – 11.00 Paneldebatt om banknæringens utvikling i lys av nye reguleringer og digitalisering    

- Debatten ledes av Tom Staavi, Finans Norge 
- I tillegg til finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen er det følgende deltakere i panelet: 

Bente Haraldson Syre, Haugesund Sparebank, Nils Christian Øyen, SpareBank 1 Markets, samt Idar 
Kreutzer   

  
  
  

11.00 – 11.30 Virksomhetsstyring kreditt – konkurransedyktige kredittprosesser med god kredittkvalitet    
Bjørn-Tore Brønlund, Helgeland Sparebank 

  11.30 – 11.45 Pause   

  11.45 – 12.10 Virksomhetsstyring kreditt - rettslige rammer og alternativer for banken når engasjement blir 
misligholdt 
Johan Henrik Nossum, Advokatfirmaet Schjødt  
    

  12.10 – 12.55 Antihvitvasking –  Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av nytt hvitvaskingsregelverk? 
- Risikobaserte kundetiltak i praksis  
- Nødvendige endringer i rammeverk og rutiner 
- Operasjonalisering 

Nina Merete Olsen, Sparebanken Sør og Thomas Nielsen, BDO 

    

  12.55 – 13.00 Avslutning 
Sonja Lill Flø Myklebust, Bankenes sikringsfond 

13.00 – 14.00 Lunsj - Konferansen avsluttes med lunsj fredag 21. 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.  
 

  
Etterutdanning Konferansen gir etterutdanningstimer. Kursbevis blir tilgjengelig ved avslutning av konferansen. 

   
Tidspunkt Torsdag 20. og fredag 21. september.   

Konferansen starter kl. 09.30 den 20. september. Kaffe og rundstykker fra kl. 08.45. 
 

  
Konferanseavgift Én overnatting:      Full pensjon, inkl. festmiddag kr 6.000 
 Uten overnatting:  Med deltakelse festmiddag 

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

kr 4.900 
kr 3.700 
kr 3.700 
kr 2.000 

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

Kr 1.300 for enkeltrom m/frokost.  
 

  
Påmelding Lenke 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 31. august 2018. Faktura vil bli sendt ut samtidig med bekreftelsen for påmelding.  

Betalingsfristen er 30 dager etter registrert påmelding.    
 

  
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 fredag 14. september.   
 

  
Konferanse- 
materiell 

Kursdokumentasjon blir elektronisk tilgjengelig tirsdag 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 ut vil skrive dokumentasjonen. Det blir ikke delt ut konferansemateriell ved 
konferansestart. 

  
Parkering Quality Hotel Expo tilbyr gjestene parkering i garasjen under hotellet til 150 kroner døgnet. 

Dersom det ikke er ledige plasser på hotellets parkering er det mulig å parkere på Telenor Arena.  

  
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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