
26. januar 2016 
kl. 09.00 – ca. kl. 15.00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo

Med foredrag og diskusjon om følgende tema:
• Ny offentlig tjenestepensjon

• Styrt fra EU eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring?

Den norske Forsikringsforening inviterer til årets

forsikringskonferanse



09.00:  Velkommen til konferanse
 Styreleder i Den norske Forsikringsforening, Leif Osland, Finans Norge

09.05 – 11.25: Ny offentlig tjenestepensjon
 Nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor ligger an til å bli et sentralt tema  
 i vårens lønnsoppgjør. Arbeids- og sosialdepartementet legger 18. desember frem en  
 rapport om hvilke endringer departementet ser for seg. 

	 På	konferansen	vil	flere	av	de	mest	sentrale	aktørene	i	de	kommende	forhandlingene	
 gi deg innblikk i hvilke endringer det kan ligge an til å bli i de offentlige tjeneste-
 pensjonsordningene, status i det pågående arbeidet mellom arbeidsgiver- og 
 arbeidstakersiden, og den videre prosessen etter at departementet har lagt frem sin rapport. 

 I tillegg vil vi sette fokus på konkurransesituasjonen i det offentlige tjenestepensjons-
 markedet, og hva som eventuelt kreves av en ny ordning for at det skal bli attraktivt 
	 for	flere	selskap	å	tilby	offentlig	tjenestepensjon.

 Innledere i denne sesjonen er: 
 Statssekretær Thor Kleppen Sættem – Arbeids- og sosialdepartementet
 Leder Ragnhild Lied – Unio 
 Leder Mette Nord – Fagforbundet 
 Direktør for arbeidsliv Per Kristian Sundnes – KS  
 Sjeføkonom og Direktør Stein Gjerding – Spekter 
 Konsernsjef Odd Arild Grefstad – Storebrand   
 Adm. dir. Anders Skjævestad – DNB Livsforsikring
 Konserndirektør livsforsikring Marianne Sevaldsen – KLP

 Sesjonsleder: 
 Forsker I Jon Hippe – Fafo 

11.25:  Utdeling av Forsikringsprisen 2016

11.30:  Lunsj

PROGRAM



PROGRAM

12.30 – 15.00: Styrt fra EU eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring?
	 Norge	står	som	kjent	utenfor	EU,	men	er	likevel	bundet	av	flommen	av	direktiv	og			
 forordninger som kommer fra EU, også på pensjons- og forsikringsområdet. Norge   
	 deltar	på	flere	områder	i	EIOPA,	det	felles-europeiske	tilsynsorganet	på	området,	
 også rundt oppfølgning av guidelines som fastsettes av EIOPA. 

 I denne sesjonen vil sentrale aktører fra norsk forsikringsnæring og norske 
 myndigheter diskutere hvordan EU-reglene har påvirket norske forsikrings- og 
 pensjonsselskaper, hvordan norske myndigheter velger å gjennomføre EU-regelverket 
	 i	Norge,	og	i	hvilken	grad	myndighetene	bruker	mulighetsrommet	som	finnes	for	å	
 gjøre særnorske tilpasninger. 
  
 Innledere i denne sesjonen er: 
 Adm. direktør Idar Kreutzer – Finans Norge
 Direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil Steffensen – Finanstilsynet 
 Adm. dir. Geir Holmgren – Storebrand Livsforsikring AS
	 Chief	Financial	Officer	Steinar Bye – Gard AS
 Direktør konsernjuridisk Bernard Zysman – Gjensidige 
 Partner Tore Mydske	–	Advokatfirmaet	Thommessen		

 Sesjonsleder: 
 Head of Corporate Finance Fridtjof Berents – Arctic Securities

PRAKTISKE	OPPLYSNINGER
Frist for påmelding: 15. januar 2016 

Priser: Medlem av Den norske Forsikringsforening: kr 2 700 inkl. mva.
Ikke medlem: Kr 3 200 inkl. mva.
Ikke-medlem ved innmelding i Den norske Forsikringsforening: kr 2 850 inkl. mva. 
(prisen inkluderer medlemskontingenten for 2016)

Påmelding: Du		finner	påmeldingsskjema	på	vår	hjemmeside:	 www.forsikringsforeningen.no

Det tas forbehold om endringer i programmet. Eventuelle endringer blir kunngjort på vår hjemmeside: 
www.forsikringsforeningen.no  
 


