
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om SpareBank 1 Nord-
Norge: SpareBank 1 
Nord-Norge er en ledende 
leverandør av finansielle 
tjenester og produkter til 
person- og 
bedriftsmarkedet og 
offentlig sektor i 
landsdelen. Banken har 
en samlet kundebase på 
ca. 244 000 
personkunder, ca. 36 500 
bedriftskunder inklusiv 
offentlig sektor, lag og 
foreninger, og omlag  
101 000 
forsikringskunder. Banken 
er representert gjennom 
74 kontorer i Finnmark, 
Troms, Nordland  og på 
Svalbard.  
SpareBank 1 Nord-Norge 
åpnet i september 2010 
bankvirksomhet i 
Russland gjennom North- 
West 1 Alliance Bank.  
Banken eies med 75 % av 
SpareBank 1 Nord-Norge 
mens de øvrige 25 % av 
aksjene eies av 
SpareBank 1 Nord-
Norges russiske 
samarbeidspartner Bank 
Tavrichesky i St. 
Petersburg.  
Hovedkontoret til den nye 
banken ligger i St. 
Petersburg med filial i 
Murmansk.   
 

 

 

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 
 
Mandag 14. mai 2012 presenterer adm. direktør Hans Olav Karde i 
SpareBank 1 Nord-Norge vårens Konjunkturbarometer for Nord-
Norge. 
 
Tema for vårens Konjunkturbarometer er ”Industri i nord”. Nytt av året er at 
SpareBank 1 Nord-Norge i tillegg har invitert 130 elever i videregående skole til en 
egen presentasjon.  
- Den halvårlige presentasjonen av Konjunkturbarometeret for Nord-Norge er en viktig 
indikator på utviklingen i landsdelen, og benyttes som et nyttig verktøy av både privat 
og offentlig sektor, sier kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen i SpareBank 1  
Nord-Norge. Som et ledd i vårt samfunnsengasjement har vi et ønske om å dele denne 
kunnskapen med ungdom i landsdelen. Vi har derfor utviklet et eget opplegg spesielt 
rettet mot elever i den videregående skole, sier Hanssen. 
 
Konjunkturbarometeret i digital versjon 

For å øke tilgjengeligheten lanseres Konjunkturbarometeret som en egen Applikasjon 
for lesebrett. 
- Interessen for Konjunkturbarometeret er stor og mange bruker dette dokumentet 
aktivt. Disse kan nå lastes ned både i App-store og Google Play (tidligere Android 
Market), sier Hanssen. 
 
Ungdom i luksusfella 

Som siste post på mandagens lanseringen, inviterer SpareBank 1 Nord-Norge til en 
spennende debatt på Studenthuset driv klokken 1800.  
- Årets Arenabilag har ungdom og økonomi som tema. På Driv har vi fått med oss 
forbrukerøkonom Magne Gundersen, kjent som programleder i Luksusfellen på TV3. 
Her spør vi oss om nordnorsk ungdom kjører seg selv i luksusfella?, forteller Hanssen. 
 
Kjøreplan for lansering av KB/AB mandag 14. mai 

Kl. 0830 Presentasjon av Konjunkturbarometeret ved  
adm. direktør Hans Olav Karde.  
Sted: Sparebankens festsal, 3.etg. Inngang fra Fr. Langes gate 

 
Kl. 1400  Presentasjon av Konjunkturbarometeret og Arena for elever i 

videregående skole i Tromsø. Ved adm.dir Hans Olav Karde.  
Sted: Sparebankens festsal, 3.etg. Inngang fra Fr. Langes gate 

 
Kl. 1800 Debatt med tema ”Kjører nordnorsk ungdom seg selv i luksusfella?” 
  Forbrukerøkonom Magne Gundersen innleder og debatten ledes av 

kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen i SpareBank 1 Nord-Norge.   
 
Panelet består av: 
• Magne Gundersen, forbrukerøkonom 
• Kent Gudmundsen, fylkesråd for utdanning 
• Anne Grete Johansen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms 
• Ida Arnesen, student 
• Christian A. Willumsen, deltidsarbeider 
• Mats Simon Petersen, kranfører 
• Andrea Flakstad Conradsen, student og filmskaper 
 
Sted: Studenthuset driv. Inngang fra drivloftet. 4 etg. 
 

Tromsø, 11. mai 2012 
for SpareBank 1 Nord-Norge 

 
Geir Håvard Hanssen 
kommunikasjonssjef 

Presseinvitasjon  


