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Ny leder av Sparebank 1 Nord-Norge 

• Nordnorsk tilknytning 

• Utdannet siviløkonom og doktor 
ingeniør 

• 18 års ledererfaring fra nasjonal 
og internasjonal bank og industri  

• Opptatt av langsiktig nærings- og 
samfunnsutvikling  

 

 
 



Kort om Sparebank 1 Nord-Norge 
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SpareBank 1 Nord-Norges kjernemarked Oversikt over SpareBank 1 Nord-Norge 

SpareBank 1 Nord-Norges historie 

 76 filialer og hovedkontor i Tromsø.  

 920 årsverk 

 35% markedsandel 

 Den ledende leverandøren av finansielle 
tjenester i Nord-Norge 

 Etablert i 1836 

 Notert på Oslo Børs i 1994 

 Deltok i etablering av SpareBank 1 alliansen i 
1996. Er i dag Norges nest største 
finansgruppering.   



Konjunkturbarometeret – tempen på Nord-Norge… 
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Ny utgave  lanseres 13. mai 



Nord-Norge er mulighetenes landsdel… 

• Sjømat 

• Energi 

• Maritim 

• Reiseliv 

• Mineraler 



…og Norge er annerledeslandet 

Kilde: Danske Bank, 2012 
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En turbulent verdensøkonomi… 
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…der tilpasningsdyktighet er avgjørende 
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Et lite paradoks i forhold til forskning og innovasjon…  
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Litt inspirasjon fra matnasjoner… 

10 



…til anvendelse på verdens beste råvarer 
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Litt inspirasjon fra industriklynger… 
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…til anvendelse på satsing i nordområdene  
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Kretsmestere, norgesmestere og verdensmestere… 
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Målrettet forskning og innovasjon… 
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…kombinert med gryende tendenser til samarbeid 
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http://www.arctic-race.no/


Ser frem til samarbeid 

- for Nord-Norge 
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