Bankenes sikringsfond – Høstkonferansen 2019
Foredragsholdere og deltakere i paneldebatten

Foredragsholdere:

Sonja Lill Flø Myklebust har vært direktør i Bankenes sikringsfond siden 2009. Hun
begynte som direktør med ansvaret for analyse- og kriseberedskap, inkludert ansvar for
overvåkning av kapitalforvaltningen, før hun i 2013 ble direktør for sikringsfondet. Hun er
medlem av Executive Committee i International Association of Deposit Insurers (IADI),
hun er leder av Audit and Risk Council Committee i IADI og nestleder for European
Regional Committee i IADI. Sonja Lill var tidligere senior manager i KPMG og jobbet der i
perioden 1995 til 2009.
Sonja Lill Flø Myklebust

Myklebust er utdannet siviløkonom fra Heriot Watt University, Edinburgh, Skottland og er
i tillegg statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Kari Olrud Moen har vært styreleder i Bankenes sikringsfond siden januar 2019. Olrud
Moen har flere verv og sitter i flere styrer innen blant annet finans og utdanning. Hun har
tidligere arbeidserfaring som konserndirektør i DNB, statssekretær i
Finansdepartementet og associate i McKinsey.

Kari Olrud Moen

Moen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, samt MBA fra Haas School of
Business, UC Berkeley.

Stig Arve Malmedal har jobbet som senior analytiker i Bankenes sikringsfond siden 2016,
hvor han har bidratt til å utarbeide risikobaserte bidragsmodeller for
innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet. Stig Arve har tidligere jobbet i Risikostyring
konsern i DNB og i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Han har også arbeidet ett
år i Europakommisjonen (DG Economic and Financial Affairs).
Stig Arve Malmedal er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
Stig Arve Malmedal

May Camilla Bruun-Kallum har vært seniorrådgiver i Finanstilsynet siden 2012 og er
ansvarlig for gjenopprettingsplaner. Før det arbeidet hun seks år i SpareBank 1-Gruppen.
Hun er autorisert finansanalytiker (AFA), siviløkonom og statsviter.

May Camilla Bruun-Kallum
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Jørgen Ruud tiltrådte som Banksjef Risikostyring og Compliance i SpareBank 1 Ringerike
Hadeland i 2017. Ruud ble ansatt som Kredittsjef i banken i 2014. Han har erfaring fra
Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet. Ruud har gjennomført profesjonsstudiet i
Samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo (2005) og fordypningsstudiet i
Porteføljeforvaltning ved NFF/NHH (2012).

Jørgen Ruud

Svein Ove Langeland er leder for strategi og styring i Sparebanken Vest, en rolle han har
hatt siden august 2017. I Sparebanken Vest har han blant annet vært med på nye
spennende digitale nasjonale satsinger som Bulder Bank, Folio og Buffer. Han var tidligere
konsulent og prosjektleder i Boston Consulting Group, og jobbet der med strategi,
digitalisering og transformasjoner innen en rekke bransjer nasjonalt og internasjonalt.
Svein Ove er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.
Svein Ove Langeland

Are Jansrud er Chief Compliance Officer i SpareBank 1 Østlandet. Han arbeidet som
analysesjef bank og kapitalmarkedet I Finans Norge fra 2016 til 2017. Han har tidligere
vært partner og leder for Financial services i KPMG i 9 år, der han blant annet arbeidet
med rådgivningstjenster til norske finansforetak på det regulatoriske området. Før han
begynte i KPMG arbeidet han til sammen 18 år i SpareBank 1 Østlandet (den gangen
Sparebanken Hedmark), blant annet som finanssjef og økonomisjef.
Are Jansrud

Øystein Børsum er kredittstrateg i Swedbank. Han er utdannet siviløkonom fra NHH, har
en mastergrad i finans fra London School of Economics og doktorgrad i samfunnsøkonomi
fra UiO. Øystein Børsum har også studert statsvitenskap ved Sciences-Po i Paris. Børsum
begynte i Swedbank i 2013, der han arbeider med makroøkonomi, kreditt, renter og
valuta, fra 2017 i rollen som sjeføkonom og fra 2018 i rollen som kredittstrateg. Tidligere
arbeidet han i Finansdepartementet, Norges Bank og konsulentselskapet Accenture.

Øystein Børsum

Ann Viljugrein har vært avdelingsdirektør i Bank- og forsikringsavdelingen i Finanstilsynet
siden februar 2018. Hun har siden 1995 hatt ulike stillinger på bank- og
forsikringsområdet i Kredittilsynet/Finanstilsynet, avbrutt av opphold i Norges Bank og
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Viljugrein er siviløkonom fra NHH.

Ann Viljugrein
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Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000
til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Posten Norge
og i Aschehoug Forlag. Han er styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges
Handelshøyskoles Advisory Board. I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om
tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. I juni 2018
overleverte Kreutzer finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og
miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 ledet han regjeringens ekspertutvalg for
grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013
ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til
2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer
er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Ole Einar Stokstad har arbeidet i DNB siden 2002 og har siden februar 2007 vært
analysesjef Kreditt i DNB Markets. Han er derved leder av Norges største
kredittanalysemiljø på salgssiden i obligasjons- og sertifikatmarkedet. Ole Einar Stokstad
er en høyt ansett kredittanalytiker og er utdannet Cand.agric fra Norges
landbrukshøgskole og har kurs/deltidsstudium fra Norges Handelshøyskole/DnB NOR.

Ole Einar Stokstad

Tore Øystein Gløersen er sektorsjef for bank/finans analyse i Eika Gruppen. Gløersen har
arbeidet med analyse av sparebanker i over 20 år. Gløersen er utdannet siviløkonom og
har en mastergrad i finans og regnskap fra Handelshøyskolen i København.

Tore Øystein Gløersen

Erik Andersen er partner i PwC og leder bransjegruppen Financial Services i PwC Norge.
Han har 22 års erfaring med revisjon og rådgivning for banker, finansieringsforetak,
forsikringsforetak og eiendomsselskaper og er spesialist innenfor IFRS og regulatoriske
krav. Erik er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen BI.

Erik Andersen

Kjetil Rimstad er partner i EY, hvor han leder Assurance for Financial Services i Norden.
Han har mer enn 25 års erfaring fra revisjon. Kjetil har erfaring med undervisning i
finansielle instrumenter, har skrevet artikler og er medforfatter til lærebøker innenfor
regnskapsfaget.

Kjetil Rimstad
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Anders Schiøtz Worren leder Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og
betalingsforetak. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet en
lengre periode i Justisdepartementet, hovedsakelig med bekjempelse av hvitvasking,
terrorfinansiering og korrupsjon.

Anders Schiøtz Worren

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og leder enheten for finansiell etterretning ved
Økokrim. Enheten har blant annet et nasjonalt ansvar for mottak, analyse og formidling
av informasjon knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Gjennom deltagelse i
lovutvalg har han vært sentral i utviklingen av ny hvitvaskingslov.

Sven Arild Damslora

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig
opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og er glad for at vi nå har
fått på plass et helt nytt personvernregelverk. Thon har tidligere vært forbrukerombud i ti
år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i
Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo
Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og
biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv
(Gyldendal – 2014). Han er 55 år og bor i Oslo.
Bjørn Erik Thon

Henrik Bonge jobber i Handelsbankens juridiske avdeling, hvor han primært arbeider med
GDPR- og personvernrelaterte spørsmål, samt markedsføringsrett og produktutvikling.
Tidligere har Henrik jobbet i DNB Banks juridiske avdeling, og Advokatfirmaet Schjødt.
Henrik er særlig opptatt av personvernets posisjon i et stadig mer digitalisert samfunn.

Henrik Bonge

Bankenes sikringsfond – Høstkonferansen 2019
Foredragsholdere og deltakere i paneldebatten

Paneldebatt:
Fridtjof Berents arbeider som viseadministrerende direktør i Arctic Securities, og
arbeidet før dette i Finansdepartementet (1998-2007).

Fridtjof Berents

Elling Berntsen er adm. direktør i Sparebanken Narvik, en stilling han har hatt siden
2011. Berntsen har vært ansatt i banken i mer enn 30 år.

Elling Berntsen

Thomas Eitzen jobber som obligasjonsanalytiker i SEB, og bruker mest tid på analyse
av marked, markedsstruktur og regulering. Han har tidligere jobbet på Debt Capital
Markets, samt med trading og strukturering av derivater. Eitzen har utdannelse som
sivilingeniør innen Industriell Økonomi (NTNU) fra 1998.

Thomas Eitzen

