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Høstkonferansen 2019 – Fornebu 19. og 20. 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 over 250 deltakere.
Temaer på årets konferanse:
• Gjenopprettingsplaner
• GDPR

• Compliance
• Finansiering

Styreleder i Bankens sikringsfond, Kari Olrud Moen, vil innlede
konferansen og redegjøre for endringer i fondets styringsmodell og
organisering som følge av lovendringene som trådte i kraft 1. januar
2019.
Leder for strategi og styring i Sparebanken Vest, Svein Ove Langeland,
vil holde innlegg om konkurransebildet og hvordan digitalisering og
PSD 2 påvirker norsk banknæring og Sparebanken Vest.
Analysesjef kreditt i DNB Markets, Ole Einar Stokstad, vil holde
foredrag om tilgang og prising av obligasjoner for ulike kapitalklasser
og utstedere. Bankanalytiker i Eika Gruppen, Tore Øystein Gløersen,
vil holde innlegg om egenkapitalbevis fra utsteders og investors
perspektiv.

Torsdag 19. og
fredag 20. september

• Antihvitvask
• IFRS og IFRS-tilpasning
Finanstilsynets direktør for bank- og forsikringstilsyn, Ann Viljugrein,
vil holde foredrag med tittelen; banknæringen – regelverksutvikling
og finansiell stabilitet. Bærekraftige og lønnsomme norske banker er
tema for adm. dir. i Finans Norge Idar Kreutzer sitt innlegg på
konferansen.
I likhet med tidligere års konferanser vil representanter fra bankene
holde innlegg som er praktisk rettet, blant annet om utarbeidelse av
gjenopprettingsplaner, compliancefunksjonens oppgaver og ansvar,
samt etterlevelse av personopplysningsloven.
Antihvitvask er på agendaen også i 2019. Anders Schiøtz Worren fra
Finanstilsynet vil holde innlegg om regelverksutvikling og tilsynspraksis.

Quality Hotel Expo
Snarøyveien 20, Fornebu

Endelig program og
påmeldingskjema sendes ut i juni

Velkommen til høstkonferansen 2019!
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