
 

Foredragsholderne  

 

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

 

 

 

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. 

 

 

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. Tore leder også Thommessens faggruppe for bærekraftig finansiering. 

 

Sondre Myge Haugland er ansvarlig for ESG i SKAGEN Fondene sin porteføljeavdeling. Han 
bistår porteføljeforvalterne med relaterte ESG analyser, i investeringsprosessen, utøver og 
utvikler ESG rammeverket og sikrer kommunikasjon og rapportering eksternt. Han har tidligere 
erfaring som fornybar energimegler i det europeiske kraftmarkedet og er utdannet innen in-
ternasjonale relasjoner og politisk økonomi fra Universitet i Edinburgh og London School of 
Economics and Political Science. 

 

 

Jørgen Rørvik er direktør for sikkerhetstjenester i Sopra Steria Norden. Han har 25 års erfaring 
fra sikkerhet, har jobbet mange år internasjonalt og med avanserte trusselaktører på tvers av 
mange land. 

 

 

 

Migdalia Rojas har siden 2019 vært Compliance Officer i Sbankens verdipapirforetak. Hun er 
opprinnelig fra Venezuela og har en allsidig akademisk bakgrunn, blant annet translatør, jurist 
og MBA. Hun har arbeidet med compliance i ulike roller i 14 år, blant annet med internasjonal 
compliance (grensekryssende fondsvirksomhet fra Norge eller gjennom etablering av filial i 
vertsstaten) og AML/CTF i SKAGEN fondene, samt utvikling av rammeverket for korrespon-
dentbank og verdipapirforetaket i SpareBank1 SR-Bank. 


