Velkommen til
Bankenes sikringsfonds høstkonferanse
Fornebu, torsdag 19. og fredag 20. september 2019
Oslo, 19. juni 2019

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.
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.
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.
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.
Antihvitvask og GDPR i finansnæringen er også temaer på konferansen.
Førstestatsadvokat i Økokrim, Sven Arild Damslora, og direktør for
Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, vil holde foredrag 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.
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 2019.

Bankenes sikringsfond
Sonja Lill Flø Myklebust

Sissel Krossøy

Program
Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2019

Torsdag 19.09.19
08.45 – 09.30

Registrering – kaffe og rundstykker

09.30 – 09.35

Åpning av høstkonferansen 2019
Sonja Lill Flø Myklebust, Bankenes sikringsfond

09.35 – 09.45

Bankenes sikringsfond – nytt rammeverk, endringer i styringsmodell og organisering
Kari Olrud Moen, styreleder i Bankenes sikringsfond

09.45 – 10.00

Status Bankens sikringsfond
Sonja Lill Flø Myklebust, Bankenes sikringsfond

10.00 – 10.30

Modellene for bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet
Stig Arve Malmedal, Bankenes sikringsfond

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.15

Veiledning om proporsjonalitetsprinsippet og erfaringer fra gjennomgang av gjenopprettingsplaner
May Camilla Bruun-Kallum, Finanstilsynet

11.15 – 11.35

Erfaringer fra utarbeidelse av gjenopprettingsplaner
Jørgen Ruud, SpareBank 1 Ringerike Hadeland

11.35 – 11.50

Pause

11.50 – 12.20

Konkurransebildet i endring – hvordan påvirker digitalisering og PSD2 norsk banknæring og
Sparebanken Vest?
Svein Ove Langeland, Sparebanken Vest

12.20 – 13.00

Compliancerollens ansvar, oppgaver og praktiske gjennomføring
Are Jansrud, SpareBank 1 Østlandet

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 14.40

Utsikter for økonomien og finansmarkedene
Øystein Børsum, Swedbank

14.40 – 14.50
Pause
14.50 – 15.35

Benstrekk

15.35 – 16.05
16.05 – 16.20
Pause
16.20 – 16.50

16.50 – 16.55
Avslutning dag 1

19.00

Banknæringen – regelverksutvikling og finansiell stabilitet
Ann Viljugrein, Finanstilsynet
Bærekraftige og lønnsomme norske banker
Idar Kreutzer, Finans Norge
Pause
Paneldebatt om utviklingen i banknæringen
Debatten ledes av Fridtjof Berents, Arctic Securities
I tillegg til Ann Viljugrein og Idar Kreutzer er det følgende deltakere i panelet:
Elling Berntsen, Narvik Sparebank og Thomas Eitzen, SEB
Avslutning dag 1
Aperitiff – Konferansemiddag kl. 19.30

Program
Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2019

Fredag 20.09.19

09.00 – 09.25

Bankenes finansiering – tilgang og prising av obligasjoner for ulike kapitalklasser
Ole Einar Stokstad, DNB Markets

09.25 – 09.50

Bankenes finansering – egenkapitalbevis fra utsteders og investors perspektiv
Tore Øystein Gløersen, Eika Gruppen

09.50 – 10.00

Benstrekk

10.00 – 10.40
Menyvalg

Alternativ 1: NGAAP – ikke børsnoterte banker
IFRS-tilpassing – konsekvenser for bankenes
regnskaper – praktiske eksempler

Alternativ 2: IFRS – børsnoterte banker
IFRS 9: Erfaringer fra implementering
Alternative resultatmål
Kort om IFRS 16

Erik Andersen, PwC

Kjetil Rimstad, EY

10.40 – 10.55

Pause

10.55 – 11.20

Antihvitvask – regelverksutvikling og tilsynspraksis
Anders Schiøtz Worren, Finanstilsynet

11.20 – 11.50

Antihvitvask – Økokrims erfaringer og betydningen av bankenes rapportering
Sven Arild Damslora, Økokrim

11.50 – 12.05

Pause

12.05 – 12.30

GDPR i Finansnæringen – Datatilsynets erfaringer så langt
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

12.30 – 12.55

GDPR i praksis – hva har vi lært av implementeringen av GDPR og hva må vi tenke på framover fra et
praktisk ståsted
Henrik Bonge, Handelsbanken

12.55 – 13.00

Avslutning
Fremtidsforedrag Sparebanken Vest ??
Sonja Lill Flø Myklebust, Bankenes sikringsfond

13.00 – 14.00

Lunsj – Konferansen avsluttes med lunsj

Praktisk informasjon
Målgruppe

Banksjef, økonomileder/controller, risk & compliance manager, intern og ekstern revisor, samt
andre med interesse for eller tilknytning til banknæringen. Temaene er særlig rettet mot mindre
og mellomstore banker.

Etterutdanning

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

Tidspunkt

Torsdag 19. og fredag 20. september.
Konferansen starter kl. 09.30 den 19. september. Registrering, kaffe og rundstykker fra kl. 08.45.

Konferanseavgift

Én overnatting: Full pensjon, inkl. festmiddag
Uten overnatting: Med deltakelse festmiddag
Uten deltakelse festmiddag
En konferansedag m/festmiddag
En konferansedag u/festmiddag

Tilknytningsdøgn

Ekstra overnatting fra onsdag 18. 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

30. august 2019. 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.

kr 6.200
kr 5.100
kr 3.800
kr 3.800
kr 2.100

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 13. september.

Konferansemateriell

Kursdokumentasjon blir elektronisk tilgjengelig tirsdag 17. 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.

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

