
 

Foredragsholderne  

 

Britt Hjellegjerde har siden 2006 hatt ulike posisjoner i markedsavdelingen i Finanstilsynet, og 
har siden 2013 ledet seksjon for fond og kollektive investeringer.  

 

 

 

 

Siv Seglem har ledet FinAut og AFR fra etableringen i 2009. Før det har hun nær tyve års erfa-
ring fra bank i rådgivning og ledelse i person- og bedriftsmarkedet, samt fra verv som tillitsvalgt 
og representantskapsmedlem. Siv har også jobbet med kompetanseutvikling og e-læring i SPA-
MA frem til 2009. Hun er økonom og har en master i innovasjon og forretningsutvikling fra 
Handelshøyskolen BI. 

 

 

 

Kjersti T. Trøbråten, advokat og partner i Wiersholm,  er spesialist på verdipapirrett og ramme-
vilkår for forsikring og bank. Hun har arbeidet i Finanstilsynet i flere år og vært ansvarlig for det 
juridiske arbeidet med utvikling og tolkning av atferdsregler og rammevilkår for verdipapirfore-
tak og forvaltningsselskaper. Kjersti er rangert som en av Norges aller fremste eksperter på 
fagområdet finansregulatorisk av Chambers and Partners. Hun er rangert som en av Norges 
ledende advokater på bank og finans av Legal 500. 

 

 

Anne Grete Wardeberg er Chief Compliance Officer i Storebrand. Hun er utdannet siviløkonom 
og har lang erfaring fra flere banker. Hun har ledet ulike områder innen drift og stab. Anne 
Grete begynte i Storebrand i 2002 og har vært leder for konsernets compliancefunksjoner 
siden 2013. I tillegg er hun leder av fagutvalget for økonomisk kriminalitet/hvitvasking i Finans 
Norge. Anne Grete vil si noe om hvordan ansattes adferd og god forretningsskikk er en vesent-
lig del av det å drive et bærekraftig selskap.  

 

 

Tore Mydske er advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen AS. Han bistår finansielle 
virksomheter med hva som regnes som regulert virksomhet og hvilke konsekvenser det har å 
drive regulert virksomhet i Norge. Han anses som en av landets ledende fagpersoner på områ-
det, og klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsforvalt-
ningsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørs-
mål.  

 

 


