Høstkonferansen 2021 – Oslo 16. og 17. september
s

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:
• Regulatorisk utvikling
soliditetsområdet

• Klimarisiko og bærekraft i
finansnæringen

Konferansen innledes av administrerende direktør i Bankenes
sikringsfond Stig Helberg. Han vil oppdatere om status for
innskuddsgarantiordningen samt informere om arbeidet med
fremtidige endringer i modellen for bidragsberegning til innskuddsgarantifondet.
Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, Erik Johansen, vil
orientere om regulatorisk utvikling på soliditetsområdet.
Bærekraft og regulatorisk utvikling på det grønne området blir et tema
på konferansen. Administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K.
Nærø, vil holde innlegg om konkrete konsekvenser for bankvirksomheten.
Head of Treasury i Sandnes Sparebank, Carl Fredrik Hjelle, vil holde
foredrag om likviditetsstyring i praksis.

Torsdag 16. og
fredag 17. september

• Likviditetsstyring i praksis
• Digital sikkerhet

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen vil holde innlegg om banknæringens tilstand og utsikter.
Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo og leder av regjeringens
ekspertutvalg som har sett på samfunnsøkonomiske konsekvenser av
smitteverntiltak, Steinar Holden, vil holde foredrag om økonomiske
konsekvenser av koronapandemien.
Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, holder innlegg
om en fremtidsrettet banknæring.
Både næringslivet og myndigheter opplever at truslene mot den digitale
infrastrukturen øker. Roar Thon er fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM) og vil holde innlegg om trender og trusler
innenfor digital sikkerhet for finansnæringen.

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Holbergs gate 30
Eventuelt webinar

Endelig program og
påmeldingskjema sendes ut i juni

Velkommen til høstkonferansen 2021!
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