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Bankens hovedstyre vedtok i 2008 en fornyet strategi 
der målbildet 2012 ble satt. Den nye strategien legger 
større vekt på samhandling mellom fysiske og digitale 
kanaler som gir økt konkurransekraft for banken og 
bedre tjenester for kundene.

Bankens strategi presenteres her som et supplement 
til den finansielle rapporten. Hensikten er å redegjøre 
for overordnede verdier, mål og veivalg, samt hvordan 
bankens ressurser forvaltes og utvikles.

Bankens verdiskapning bygger på verdier, bedriftskultur 
og holdninger. Dette grunnlaget holdes levende gjennom 
aktivt lederskap, samhandling og utviklingsprosesser.

ForretNiNgsidé
SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr finansielle løsninger til 
kunder med basis i det nordnorske markedet. Vi skaper 
konkurransefortrinn ved å være nære og dyktige i alle 
kunderelasjoner. Vi forstår kundenes behov og tilbyr 
løsninger som skaper verdier for kundene.

SpareBank 1 Nord-Norge er en attraktiv arbeidsplass 
med en kultur preget av vinnervilje, læring og samhand-
ling. Vår virksomhet bygger på strenge krav til redelig-
het og forretningsetikk nedfelt i SNN-koden.

SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finans-
konsern i SpareBank 1-alliansen. Vi kjenner Nord-Norge 
og bidrar til utvikling og vekst i landsdelen.

VisjoN
For Nord-Norge!

Verdier – Nær og dyktig
Nær står for nærhet, innsikt og involvering. Nær betyr 
at vi opptrer vennlig, imøtekommende og profesjonelt, 
forstår individuelle behov, er tilgjengelige, viser lokal 
innsikt og er bredt til stede i markedet. Nærhet står for 

personlig engasjement og entusiasme for mulighetene 
arbeidsplassen og kundene gir oss.

Dyktig står for kundefokus, solid fagkompetanse, gode 
ferdigheter og tydelige holdninger. Rådgivning og salg 
skal være basert på gode etiske standarder og autorisa-
sjoner. Rådene skal holde høy faglig kvalitet. Dyktighet 
betyr evne og vilje til å ta initiativ og foreslå relevante 
løsninger for kundene. Dyktighet betyr evne til å sam-
arbeide med kolleger for å realisere våre mål.

FiNaNsielle mål

soliditet

SpareBank 1 Nord-Norge har som langsiktig mål å 
oppnå en kapitaldekning på 12 prosent, hvorav kjerne-
kapitalen utgjør 9 prosent. Kjernekapitalen skal ved 
kvartalsrapportering utgjøre minimum 8 prosent 
inkludert 50 prosent av årets overskudd.

Bankens krav til konfidensnivå er 99,9 prosent.

lønnsomhet

SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkast-
ning som ligger på linje med andre banker det er natur-
lig å sammenligne seg med. Egenkapitalavkastningen 
skal avspeile den risiko som ligger i virksomheten og 
det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter 
skatt som er minimum 6 prosent over avkastning på 
langsiktige statsobligasjoner.

effektivitet

SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene 
skal utgjøre maksimum 50 prosent av inntektene og 
ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne 
seg med.

topplinjevekst

SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at veksten i inn-
tekter fra basisvirksomheten skal ligge 2 prosentpoeng 
over veksten i kostnader.

Strategi
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markedsambisjoN

SpareBank 1 Nord-Norge har mål om 
vekst på alle forretningsområder. Vekst 
betyr rekruttering av nye kunder, utvikling 
av bankens markedsområde, og utvikling 
av produkter og tjenester.

markedsområder

SpareBank 1 Nord-Norge har Nord-Norge som sitt 
hovedmarked. Banken vil aktivt følge kunder og 
forretninger ut av landsdelen.

Banken vil tilby tjenester til kunder som satser i det 
russiske markedet.

målgrupper

De viktigste målgruppene er personkundene, der 
banken er en livsløpsbank, samt små og mellomstore 
bedrifter, offentlig sektor, LO, og lag og foreninger.

Forretningsområder

SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr et bredt produktspekter 
innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring 
og pensjon samt betalingsformidling.

markedsambisjon

SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å ha en markeds-
andel i Nord-Norge på minimum 30 prosent innenfor 
alle forretningsområder. Banken vil styrke sin posisjon i 
vekstområdene i landsdelen.

ForNøyde kuNder

SpareBank 1 Nord-Norge er nær og dyk-
tig i alle kunderelasjoner. Kundene opp-
lever at banken er en tilgjengelig partner 
med kompetanse og tjenester som løser 
den enkelte kundes individuelle behov. 

en bank nær kunden

Kundene opplever rask og enkel tilgang til banken, 
uansett hvor de befinner seg og hvordan de tar kontakt. 
Medarbeiderne tar i mot kundene på en personlig og 
gjenkjennende måte.

Profesjonell rådgivning

Kundene opplever at medarbeiderne forstår deres behov 
og tilbyr relevante råd og løsninger. Medarbeiderne 
forener holdninger, kunnskap og ferdigheter slik at 
kundens behov står i sentrum. Medarbeiderne tar 

initiativ og gir råd som forenkler kundenes hverdag 
og realiserer deres muligheter.

totalløsninger med skreddersøm

Kundene opplever at banken tilbyr en produktbredde 
som løser alle deres finansielle behov. Medarbeiderne 
tilbyr helhetlige løsninger der tjenestene er skredder-
sydd for kundens individuelle behov.

en bank for Nord-Norge!

Kundene opplever at banken står for engasjement og 
verdier som gir mening i deres tilværelse.

beste Praksis – Våre arbeidsProsesser

Beste kundeprosess er fundamentet 
for SpareBank 1 Nord-Norges ambisjon 
om å være en nær og dyktig bank i alle 
kunderelasjoner.

rådgivning og breddesalg

Dyktighet, respekt og personlig service preger bankens 
rådgivning. Rådgivningen tar utgangspunkt i kundens 
behov og skjer i dialog og kunnskapsdeling med kunden. 
Profesjonell standard og kvalitet preger våre anbefalinger. 
Oppfølging av kunden skjer med relevante initiativ.

Banken markedsfører en produktbredde som dekker 
kundens behov for finansielle tjenester. Kunden skal 
oppleve fordeler ved å ha en leverandør som ser 
kundens totaløkonomi og tilbyr enkle og moderne 
løsninger på alle finansielle behov.

distribusjonskraft

Kjernen i vår distribusjon er et bredt nett av rådgivere 
som er tilgjengelige for kunden med kunnskap, råd 
og løsninger. Bankens kundesenter er førstelinje for 
respons på henvendelser per telefon og e-post. Bankens 
finansportal gir kunden lett tilgang til informasjon, 
dialog og et bredt tilbud av finansielle tjenester på nett. 
I fremtiden vektlegges bruk av bankens automatiserte 
løsninger på nettet istedenfor manuelle operasjoner i 
kassepunkter.

Samspillet mellom kanalene forsterker kundens 
opplevelse av SpareBank 1 Nord-Norge som en nær og 
dyktig bank som møter kundene som èn bank.

innovasjon, forretningsutvikling og endring

SpareBank 1 Nord-Norge vil fremme en innovasjons-
kultur der medarbeiderne engasjerer seg i forbedring av 
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prosesser, tjenester og konsepter. Kunnskapsdeling med 
kunder, leverandører og partnere er viktig for utvikling 
og endring.

SpareBank 1 Nord-Norge deltar med ressurser og 
kompetanse på utviklingsarenaen i SpareBank 1-
alliansen for å utvikle prosesser og nye løsninger.

læriNg og Vekst

SpareBank 1 Nord-Norge skal være en 
lærende organisasjon som aktivt utvikler 
medarbeidernes kunnskaper, ferdigheter 
og holdninger for å løse kundenes behov. 

rekruttering og ressursforvaltning

Banken skal fremstå i arbeidsmarkedet som en attraktiv 
kunnskapsbedrift og tilsette de beste kandidater 
gjennom en profesjonell rekrutteringsprosess. Staben 
av medarbeidere skal ha balansert sammensetning i 
alder og kjønn.

kompetanseutvikling

SNN-skolen skal gi nytilsatte, rådgivere og ledere en 
bred plattform av kompetanse for å ivareta og utvikle 
seg i sine roller. Kunnskapsdeling skal dyrkes; lærings-
rom har en fast plass i hverdagen. 

medarbeiderutvikling

Utviklingssamtalen er bankens arena for å avtale mål 
og vurdere prestasjoner. Banken skal legge til rette for 
utviklende karriereveier i organisasjonen.

bedriftskultur og ledelse

SNN-koden er bankens etiske fundament som skaper 
trygghet for handling. Banken skal utvikle ledere som 
ivaretar et helhetlig lederskap. Den interne kommunika-
sjon skal preges av åpenhet.

samFuNNseNgasjemeNt

SpareBank 1 Nord-Norge skal ha et 
sterkt og synlig engasjement for vekst 
og utvikling i landsdelen og i det enkelte 
lokalmiljø.

lokal samarbeidspartner og sponsor

Banken skal være en synlig lokal samarbeidspartner, 
basert på kunnskap og innsikt i lokale forhold. Banken 
bidrar med sponsormidler for å skape verdier og berike 
lokalmiljøene.

kunnskaps- og utviklingspartner

Banken vil delta i kunnskapsformidling og prosjekter 
som fremmer vekst og nyskapning i næringslivet. 
Konjunkturbarometeret for Nord-Norge skal sette 
utviklingsmulighetene i landsdelen på dagsorden.

gavefondet

Gavefondet disponeres til tiltak innenfor kultur og 
kunnskap, og spesielt tiltak rettet mot barn og ungdom.

miljø

Banken vil tilfredsstille kravene for å bli sertifisert som 
Miljøfyrtårn. Banken vil støtte kunnskap og forskning 
om miljøet i Arktis og Nordområdene.

Fra strategi til handling

Strategien iverksettes gjennom daglig ledelse og følges 
opp månedlig gjennom bankens Balanserte målekort. 

Målekortet inneholder indikatorer som dekker:

• Finansielle mål
• Kunder og salg
• Arbeidsprosesser
• Organisasjon og læring
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Resultatet fordeler seg slik:

Beløp i mill kroner Nord-Norge
Øvrige Norge/

utland Minoriteter

Utbytte 17,3 36,7 2,0

Gavefond 40

Bankens fond 254

Sum 311,3 36,7 2,0

SpareBank 1 Nord-Norge skal være en samfunns-
engasjert bank – en samarbeidspartner for et aktivt 
næringsliv, et levende lokalsamfunn og for det 
kulturelle mangfoldet omkring oss.

Gjennom vår virksomhet skaper vi store verdier som 
føres tilbake til lokalsamfunnene hvor vi holder til. 
Som sparebank kan vi disponere overskuddet vårt på en 

annen måte enn andre banker. Utover avkastningen til 
våre eiere, kan vi sette av en betydelig del av overskud-
det til samfunnsnyttige formål innen kompetanse og 
forskning, kultur og tiltak rettet mot barn og ungdom. 

SpareBank 1 Nord-Norges engasjement for vekst og 
utvikling i landsdelen er forankret i tre pilarer som til 
sammen danner vår samfunnsfortelling:

resultatFordeliNg 
Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge har i 2008 lagt fram 
et resultat på 493 mill kroner. 

Resultat før skatt 493 mill kr
Til fellesskapet (skatt) 143 mill kr
Til fordeling 350 mill kr

Av midlene til fordeling blir 311,3 mill kroner, eller 89 
prosent værende i landsdelen.

skatt 
Per 31.12.08 hadde konsernet 871 ansatte. Disse lønns-
mottakerne bidro i 2008 med totalt 113 654 432 kroner 
i skatt til de fleste av landsdelens 88 kommuner og 
3 fylkeskommuner.

bruk aV lokalt NæriNgsliV
SpareBank 1 Nord-Norge skaper virksomhet ved å 
kjøpe varer og tjenester fra det lokale næringslivet. 
I 2008 ble det kjøpt varer og tjenester for til sammen 

Konsernets bidrag Gaver, fond og sponsing Kunnskapsbedrift

• God kjernedrift sikrer gode bidrag til 
landsdelen

• Lokalt forankrede arbeidsplasser
• 89 prosent av bankens resultat forblir, 

direkte eller indirekte, i landsdelen
• 150 mill kroner i skatt
• 211 mill kroner i innkjøp fra 
   nordnorske bedrifter
• Over 113 mill kroner i skatte-
   inntekter fra våre ansatte
• Investeringer i landsdelen (SNN Invest)

• Gavefond – støtte til kunnskap, 
   forskning, kultur og idrett
• Sponsing
• Kulturfond
• Næringsfond
• Medisinsk forskningsfond
• Kunststiftelsen
• Trygt samfunn

• Trekker kompetanse til landsdelen
• Bedriftsøkonomisk kompetanse-

utvikling
• «Lederskole» – mange av dagens 

ledere i Nord-Norge kommer fra SNN
• Deler og utvikler kunnskap
• Konjunkturbarometeret for Nord-

Norge
• Finansiering av stipendiater
• Foredragsvirksomhet

Bankens samfunnsrolle
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494 mill kroner. Av disse tilfalt 211 mill kroner nord-
norsk næringsliv.

Konsernet har en betydelig eiendomsmasse spredt over 
hele landsdelen. Vedlikehold og investeringer i disse 
eiendommene beløp seg til 22 mill kroner i 2008. 

gaVeFoNd og sPoNsiNg
Bankens samfunnsengasjement synliggjøres gjennom 
gavefondet, sponsing, kunnskapsrollen og fond. 
SpareBank 1 Nord-Norge kan også i 2008 vise til et 
betydelig engasjement i landsdelen, et engasjement 
som i kroner og øre beløper seg til i overkant av 84 mill 
kroner. 

Nøkkeltall for gavefondet viser at 47 ulike prosjekter 
innenfor kunnskap og forskning er støttet med 21,8 mill 
kroner, 125 kulturprosjekter er tildelt 26,5 mill kroner 
og 108 ulike idrettsprosjekter er tildelt 16 mill kroner 
fra gavefondet.

Av sponsormidler på 19,8 mill kroner, er 15,2 mill 
kroner gått til idrettsformål, 3,8 mill kroner er gått til 
ulike kulturarrangementer og 761’ kroner til kunnskaps-
prosjekter. Vi har sponsoravtaler med til sammen 191 
idrettslag, 93 ulike kulturarrangementer, 22 kunnskaps-
prosjekter og 5 talenter.

FoNd
Det er i dag 3 ulike fond som banken tildeler midler fra:

•  SpareBank 1 Nord-Norges Næringsfond deler ut  
300 000 kroner per år og har som formål å fremme 
utviklingen av næringslivet i landsdelen.

•  SpareBank 1 Nord-Norges fond for medisinsk fors-
kning deler ut et beløp på 140 000 kroner annet hvert 
år. Fondet ble opprettet i 1986 og har hittil delt ut 
over 1 mill kroner til ulike forskningsformål.

•  SpareBank 1 Nord-Norges Kulturfond deler hvert år 
ut 75 000 kroner til en nordnorsk kunstner. I statut-
tene heter det at prisvinneren må være under 25 år. 
Denne aldersgrensen er satt for å få fram unge  
talenter i landsdelen.

• SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse ble etablert 
22.06.07. Stiftelsens formål er å eie og forvalte den 
samling kunst som overføres fra SpareBank 1 Nord-
Norge til stiftelsen. Stiftelsen skal også bygge opp 
samlingen gjennom nyanskaffelser. Kunsten skal 
fortsatt oppbevares i bankens lokaler og skal gjøres 
kjent og tilgjengelig for befolkningen i bankens  
markedsområde.

koNjuNkturbarometer For Nord-Norge
To ganger i året gir SpareBank 1 Nord-Norge ut Konjunk-
turbarometer for Nord-Norge. Konjunkturbarometeret 
har som formål å sette dagsorden i nordnorsk samfunns-
debatt, og den første utgivelsen kom i 1995. SpareBank 1 
Nord-Norge samarbeider med ulike aktører om utgivel-
sen, der forskningsmiljøene i Bodø har vært blant disse. 

Gavefondet 
(93 mill kr)

Sponsoravtaler Kunnskapsrollen Stiftelser og fond
(Grunnkapital 13 515’)

Utdelt i 2008
Kulturformål kr 26 564’
Idrettsformål  kr 16 080’
Kunnskap- og
forskningsformål  kr 21 851’

Idrettsformål kr 15 253’
Kulturformål  kr 3 817’
Kunnskapformål  kr 761’

Konjunkturbarometeret 
for Nord-Norge*
Utvikler og deler på vår 
kompetanse*

Kunststiftelse
Medisinsk forskningsfond
Næringsfond kr 300’
Kulturfond  kr 75’
Trygt samfunn**  kr 100’

Samfunnsengasjement 2008 for Nord-Norge

Vårt samfunnsregnskap
• Idrettsformål  kr 31 333’  (37 %)
• Kunnskapsformål  kr 30 381’  (36 %)
• Kunnskap- og forskningsformål  kr 22 612’  (27 %)
• Sum  kr 84 326’  (100 %)

Beløp i 1 000 kroner
* Ikke kvantifiserbare bidrag. 
**Trygt samfunn er en stiftelse etablert av alle SpareBank 1-bankene, i 2008 ble kr 100’ tildelt til kafe X i Tromsø, som er et aktivitets- og kafetilbud for tidligere 
 rusmisbrukere. Pengene ble gitt til aktivitetsrom for barna til brukerne.
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Hovedsamarbeidspartnerne er imidlertid Innovasjon 
Norge og Norut AS som er forskningsmessig ansvarlig. 
Fokuset er rettet mot økonomiske forhold i Nord-Norge, 
gjennom en bransjevis tilnærming der nasjonale og inter-
nasjonale forhold danner et bakteppe. 

Med hver utgave gis det ut et arenabilag som omhandler 
tidsaktuelle problemstillinger. I 2008 var «Nordnorske 
bedrifters vei inn i Russland» og «Miljøet» tema for 
arenabilaget.

oPPsummeriNg
SpareBank 1 Nord-Norge er både en stor og viktig 
bidragsyter til verdiskapningen i landsdelen. I tillegg til 
de økonomiske midler som tilføres, bidrar banken med 
kunnskap, utstrakt foredragsvirksomhet og andre 
menneskelige ressurser med det klare mål å være med 
på utvikling og vekst i Nord-Norge. Alt dette er i tråd 
med vår visjon: For Nord-Norge.  
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TAKTSKIFTE I ØKONOMIEN

VirksomHetsredegjørelse – PersoNmarked

I 2008 opplevde verdensøkonomien drastiske endringer. 
Problemene som oppsto i de amerikanske finansmarke-
dene forsterket seg og har spredt seg til å påvirke hele 
verdensøkonomien. Dette har selvsagt påvirket nasjonen 
Norge og vår landsdel. Likevel har ikke de realøkono-
miske konsekvensene vært store i Nord-Norge i 2008. 
Dette skyldes blant annet en stor offentlig sektor som sys-
selsetter rundt 42 prosent av landsdelens arbeidstakere. 
Dette er om lag ti prosentpoeng høyere enn landet totalt 
sett. I tillegg gikk vi inn i denne situasjonen med rekord-
lav arbeidsledighet og et meget stramt arbeidsmarked.

Omsetningen av boliger og fritidsboliger avtok allerede 
mot slutten av 2007. I 2008 stoppet boligmarkedet mer 

eller mindre helt opp i de største byene i Nord-Norge. 
Eiendomsmeglerbransjen har hatt store problemer og 
flere eiendomsmeglerselskaper er ute av markedet. Vi 
har sett en omfattende reduksjon i antall meglere. Dette 
har selvsagt påvirket etterspørselen etter boliglån. 

Finansuroen og nedkjøling i økonomien har preget virk-
somheten og resultatene til SpareBank 1 Nord-Norge 
totalt sett. Basisvirksomheten har likevel levert tilfreds-
stillende resultater. Dette fordi økonomien til nord-
norske husholdninger vært god i 2008. Dette har gitt 
muligheter for å gjøre forretninger i forhold til å levere 
løsninger for hele kundens finansielle behov.

aNtall PersoNkuNder

Antall personkunder med SNN som hovedbank 140 823

Antall kunder med BSU-avtale  18 805

Antall kunder med spareavtaler i aksjefond  23 471

Antall kunder med plassering i ODIN fond  41 352

Antall kunder med skadeforsikring  58 562

Antall kunder med personforsikring  38 173

Utlån 39,4 mrd kr

(PM 31,0/BE 2,7)

Innskudd 22,8 mrd kr 

(PM 17,7/BE 5,1)

SpAREMIdlER plASSERT UTENOM BAlANSEN

Aksjefond  1,4 mrd kr

Spareforsikring  0,8 mrd kr

Eiendom  80 mill kr

Strukturerte produkter 120 mill kr

Aktiv forvaltning 760 mill kr

ProFesjoNell rådgiVNiNg
SpareBank 1 Nord-Norge er innrettet for å 
møte personkundenes behov, forventninger og 
krav til profesjonell rådgivning og totalløsnin-
ger tilpasset den enkelte kunde. Løsningene 
settes sammen på grunnlag av individuell råd-
givning og et bredt og tidsriktig produktspek-
ter innenfor finansiering, sparing, forsikring 
og betalingstjenester. 

beste kuNdeProsess
Beste kundeprosess er fundamentet for 
SpareBank 1 Nord-Norges ambisjon om å 
være en nær og dyktig bank i alle kunde-
relasjoner. 

Beste kundeprosess er vår oppskrift på god 
rådgivning. Godt forberedte kundemøter med 
helhetlig rådgivning og med basis i kundens 
individuelle behov gjør at vi oppfattes dyktig 

Virksomhetsredegjørelser
Personmarked og bedriftsmarked
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blant våre kunder. Beste kundeprosess sikrer at vi 
skaper salgsresultater gjennom økt kundeaktivitet og 
bedre breddesalg. 

Hva betyr Beste kundeprosess:
•  Møter kunden godt forberedt til avtalt møte

•  Avdekker kundens behov og skreddersyr  
individuelle løsninger

•  Leverer hva vi lover til rett tid
•  Gir rådgiverne bedre systematikk i, og mer 
 ansvar for, egen hverdag

Å skape flest mulig tilfredse kunder er vår viktigste oppgave.

distribusjoNskraFt
Bankens distribusjonskraft er et sterkt og viktig konkur-
ransefortrinn. Ingen annen bank har tilnærmet samme 
kapasitet til å distribuere kompetanse, løsninger, infor-

masjon og kunnskap ut til kundene og det nordnorske 
markedet. Kundene har tilgang til banken gjennom 
ulike kanaler som er integrerte i hverandre og skal gi 
kundene bedre tilgjengelighet for å løse ulike behov. 

Segmentering Møtebooking Forberedelse 
til møtet

Kundemøte
del 1
del 2

Etterarbeid

Risøyhamn
Myre

Bø

Melbu

Hamnvik

BorkenesSortland

Evenskjer

Narvik

Svolvær
Leknes

Ramberg

Reine

Stokmarknes

Harstad

Hamarøy

Værøy

Røst

RognanMisvær

Moldjord

mo i raNa

Nesna

Sandnessjøen

Ørnes

Mosjøen

Brønnøysund

bodø

salteN

troms

HålogalaNd

FiNNmark

Hansnes

Nord-Lenangen

Sommarøy

Senjahopen
Skaland

Andenes

Skjervøy

Storslett

OlderdalenLyngseidet

Skibotn

Storsteinnes
Oteren

Finnsnes
Sørreisa

Brøstadbotn

Andselv (Bardufoss)
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Murmansk

 Representasjonskontor
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Fauske

Øverbygd

Nordkjosbotn

En kunderettet kanalstrategi

•  Styrket kunderelasjon
•  En helhetlig opplevelse av 

banken – på tvers av kanaler
•  Redusere driftskostnader
•  Kilde til motivasjon

lokalbanken er plattformen i vår 
distribusjon, med ansvar for kunde-
relasjon og lønnsomhet

lokalbanken
•  Kundeinitiativ og oppfølging
•  Rådgivning og salg
•  Kredittbehandling
•  Avanserte dagligbank tilbud
•  Automat-tjenester
•  Markedsbearbeidelse

Relasjonsdrevet; 
initiativ, nærhet, dyktighet

Nettbanken
•  Dagligbank
•  Kundekommunikasjon
•  Personlig økonomi
•  Produktkjøp og vedlikehold

Selvbetjent løsning

Nytt kundesenter
•  Mottak telefon og e-post
•  Utvidet dagligbank
•  Serviceoppdrag produkter  

m/tilleggssalg
•  Møtebooking for rådgiver

Respons og service
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eN kuNderettet kaNalstrategi
Lokalbanken er kjernen i vår distribusjonskraft. 
SpareBank 1 Nord-Norge hadde ved årsskiftet 
81 kontorer fordelt i 66 av landsdelens 88 kommuner. 
I Finnmark er banken tilstede i 17 av 19 kommuner, i 
Troms i 24 av 25 og i Nordland i 29 av 44 kommuner. 

Kundesenteret gir kundene mulighet til hurtig respons 
på bank- og forsikringsbehov de ikke trenger kontakt 
med sin rådgiver for å løse. Kundetilfredshetsmålinger 
for kundesenteret høsten 2008 viser at kundene er 
meget godt fornøyde med medarbeidernes service-
innstilling og evne til å løse oppgaver. Kundesenteret 
bidrar i sterk grad med å gjøre våre kundeprosesser 
enda bedre og mer tilgjengelig.

Nettbanken gir kundene en total oversikt over engasje-
mentet innenfor alle produktområdene. I tillegg til beta-
lingstjenester er kjøp, salg og endringer knyttet til ulike 
produkter en sentral del av nettbanken. Nettbanken blir 
i økende grad en kommunikasjonskanal mellom kunde 
og bank i tillegg til transaksjons- og informasjonskanal.

Våren 2008 lanserte SpareBank 1 Nord-Norge mobil-
bank som kanal for betalings- og varslingstjenester. Det 
forventes en sterk økning i bruk av denne kanalen.

komPeteNte og eNgasjerte medarbeidere
Kjernen i alle våre distribusjonskanaler er kompetente 
og engasjerte medarbeidere. For å innfri våre kunders 
stadig økende forventninger satser vi tungt på kompe-
tanseutvikling. Gjennom fortløpende læring og sertifi-
sering sikrer vi høyt kompetente medarbeidere. SNN-
skolen sikrer en systematisk kompetanseutvikling blant 
våre medarbeidere i tillegg til at nytilsatte medarbeidere 
får en grundig opplæring gjennom tre måneder før de 
tiltrer sin avdeling. Merverdien for våre kunder ligger 
i beste kundeprosesser der vi på best mulig måte 
anvender vår kompetanse til beste for kunden. 

utlåNs- og iNNskuddsutVikliNg
Husholdningenes låneetterspørsel har vært fallende 
fra de høye nivåene i 2006 og 2007 og ga en årsvekst 
på 7,9 prosent inklusive lån overført til Boligkreditt 
og salgspantlån hos SpareBank 1 Finans Nord-Norge. 
Bankinnskuddene har hatt en god utvikling med en 
årsvekst på 7,0 prosent. Vi opplevde en sterk 
konkurranse på innskudd drevet frem av aktører 
som hadde problemer med å funde seg i finans-
markedene. 

Vekst i prosent 2006 2007 2008

Utlån 12,9 12,3 7,9

Innskudd 6,5 9,0 7,0

Styringsrenten økte fra 5,25 prosent ved inngangen av 
året til 5,75 prosent i juni. Fra oktober og ut året ble 
renten redusert tre ganger til 3 prosent ved utgangen av 
2008. Til tross for urolige finansmarkeder har en god 
god privatøkonomi og svært lav arbeidsledighet vært 
medvirkende til et jevnt lavt mislighold og lave tap på 
personmarkedet i fjor. I tillegg er det et kontinuerlig 
fokus på området fra ledelse og rådgivere. SpareBank 1 
Nord-Norge har gode rutiner og er godt forberedt for å 
finne løsninger for kunder som vil merke realøkono-
miske konsekvenser av finansuroen.

Oversiktene under viser utlån til personmarkedet i for-
hold til sikkerhetsverdi og i forhold til risikoklasse:
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portefølje – utlån pM
• PM-porteføljen består i hovedsak av boliglån

• 5,2 mrd kroner overført til Boligkreditt
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Antall transaksjoner 2006 2007 2008
Beløp i mill Endring i %

Kort i betalingsterminaler i Norge 30,69 32,00 34,00 6,25

Kort i utlandet 3,29 3,88 4,25 9,5

Uttak i våre minibanker 3,75 3,78 3,71 -1,85

økt kortbruk
Våre kunders bruk av kort i betalingsterminaler i Norge 
har de senere år vist en betydelig vekst. Trenden er 
fortsatt økende, og i 2008 økte antall transaksjoner med 
6,25 prosent i forhold til 2007. Også bruk av kort i ut-
landet øker, og i 2008 er økningen 9,5 prosent sammen-
lignet med året før.

Antall uttak i våre minibanker ser ut til å stabilisere seg 
etter en tilbakegang de siste årene. I 2008 ble det gjort 
3,71 mill uttak som er liten reduksjon fra året før med 
3,78 mill uttak. SpareBank 1 Nord-Norge har nå 
86 minibanker. Det er uendret fra i fjor. 

sPariNg og PlasseriNg
2008 ble et krevende år for sparing i aksjer og i forsi-
kringsprodukter. Uroen i markedene førte til lavere 
kjøp av slike produkter samtidig som flere valgte å gå ut 
av slike produkter. Den negative utviklingen i aksje-
markedene har redusert verdien av andelene vesentlig 
gjennom 2008.

I oversikten under ser vi utviklingen i sparing og plas-
sering fordelt på ulike produktområder:

Balanseportefølje 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 2008 Endr. i % 08 

Aksjefond 1 226 1 849 2 515 2 608 1 369 -1 239 -47 %

Spareforsikring 635 930 1.154 1.168 832 -336 -29 %

Aktiv forvaltning (inkl. NNI) 293 542 808 798 760 -38 -5 %

Strukturerte produkter 1 018 1 349 827 170 120 -50 -29 %

Eiendom 31 88 92 80 -12 -13 %

Sum spareprodukter 3 172 4 701 5 661 4 836 3 161 -1 675 -35 %

Bankinnskudd* 23 072 25 485 27 863 32 430 36 643 4 213 13 %

* Totalt BM og PM

Aksjefond hadde en negativ nettotegning på 353 mill i fjor, resten av nedgangen skyldes negativ utvikling 
i aksjemarkedene. 

UTVIKlING INNSKUdd OG ANdRE SpAREpROdUKTER
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I 2008 har vi arbeidet aktivt for å styrke vår posisjon 
som totalleverandør av finansielle produkter og 
tjenester i Nord-Norge. Kundetilfredshets- og posisjons-
målinger viser at våre kunder gjennomgående er til-
fredse med banken. Et bredt tjeneste- og produkttilbud, 
nærhet til kundene, og initiativrike og dyktige med-
arbeidere er bankens viktigste fortrinn.
 
Fokusområder i 2008 har vært å øke kompetansen til 
rådgivere i hele vårt kontornett, øke kontakten med våre 
kunder, samt fokusere på produkter innenfor pensjon, 
skadeforsikring, og kontanthåndtering. En vellykket 
implementering av PRO-konseptet tilfredsstiller våre 
SMB-bedrifters behov for enkelhet og riktig bruk av tid 
på banktjenester. Innenfor dette området er det fortsatt 
utviklingspotensial.

Åpningen av representasjonskontor i Murmansk er et 
første skritt for å tilby finansielle tjenester til nordiske 
bedrifter som etablerer seg i Nordvest Russland.

I 2008 har banken tatt nye positive skritt for å øke sin 
konkurransekraft. Spesielt har dette vært rettet mot å 
effektivisere våre arbeidsprosesser i bankens distribu-
sjonsapparat samt optimalisering av ressursbruken mot 
kundegrensesnittet.

aNtall kuNder
Antallet næringslivskunder i banken har holdt seg på 
et stabilt nivå over flere år og ligger på omtrent 18 000. 
Samtidig har arbeidet med høyrisikoporteføljen, 
fusjoner og salg av bedrifter ut av landsdelen ført til at 
noen kunder er ute av vår BM-portefølje. 

Banken har mål om å medvirke til utvikling av ny 
næring i nord. I den forbindelse er vi stolte over at 
vinneren av Entrepeneur of the Year 2008 region Nord 
er en av våre kunder.

eksPoNeriNg Per risikoklasse

Figuren ovenfor viser at risikoutviklingen i bankens 
portefølje er meget positiv. Inntak av nye kunder i 
kombinasjon med systematisk arbeid med høyrisiko-
porteføljen har resultert i forbedret risikoprofil.

god iNNskuddsutVikliNg 
gjeNNom FiNaNskriseN
Innskuddsvolumet i bedriftsmarkedet økte med 935 
mill kroner i 2008, eller med 5,9 prosent. Videre økte 
innskuddene fra offentlig sektor med 401 mill kroner, 
tilsvarende 8,5 prosent.

På grunn av uroligheter i finansmarkedet mot slutten av 
fjoråret var det stor konkurranse om innskuddsmidlene 
fra bedriftsmarkedet. Også i denne situasjonen klarte 
banken å øke sin innskuddsdekning. Innskuddsveksten 
må også sees i sammenheng med gode resultater og 
likviditetsutvikling for våre næringslivskunder. 

Innskuddsutviklingen i offentlig sektor har sammen-
heng med at vår satsing på dette markedet har båret 
nye frukter i 2008. Gjennom den positive innskudds-
utviklingen har banken ytterligere befestet sin posisjon 
i markedet for større innskudd. 

BM-området arbeider aktivt med å avdekke behov for 
spare- og plasseringsmuligheter for våre bedriftskunder. 

På grunn av situasjonen i finansmarkedet ble sparing i 
innskudd det prefererte valget, mens det ble nedgang 

VirksomHetsredegjørelse – bedriFtsmarked
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for øvrige plasseringsformer. Med en fortsatt lav rente 
vil plasseringsområdet få økt oppmerksomhet i året som 
kommer.

moderat og suNN utlåNsutVikliNg
Utlånene i næringslivsmarkedet økte med 1,0 mrd 
kroner, eller med 5,4 prosent i 2008. Sett i forhold til 
en høy nasjonal vekst er det en moderat økning for det 
nordnorske markedet. 

Lavere vekst skyldes blant annet at investeringer i olje/
gass, shipping og offshore er lavere i Nord-Norge enn i 
landet for øvrig. Utlånsveksten er fordelt på flere sekto-
rer og kommer først og fremst fra inntak av og investe-
ringer hos kunder med lav risiko.

PeNsjoNsområdet i PositiV utVikliNg
Vi har til sammen 2002 bedrifter med pensjonsavtale 
i SpareBank 1 Nord-Norge, fordelt med 1 925 på 
innskuddspensjon (OTP) med årlig premievolum på 
75 mill kroner og 124 mill kroner i reserver og 77 
bedrifter med ytelsespensjon med årlig premievolum 
på 20,5 mill kroner og 186 mill kroner i reserve. Vi har 
en markedsandel på OTP i Nord-Norge målt mot antall 
bedrifter på ca. 22 prosent. Våre 2002 bedrifter med 
pensjon omfatter ca 12 000 ansatte.

Av våre 1 925 OTP bedrifter har 74 prosent kun en 
minimumsordning, det vil si 2 prosent sparing og 89 
prosent av de samme kundene har ikke uførepensjon. 
Her ligger det et stort mersalgspotensiale. Etter målrettet 
jobbing har vi fått 65 prosent av våre pensjonskunder 
på nettløsning slik at de kan administrere avtalene 
sine selv. 

Til sammen har 49 prosent av våre egne bankkunder 
pensjonsavtale med oss. Vi har en ambisjon om at innen 
utgangen av 2009 skal 70 prosent av våre egne bank-
kunder ha pensjon hos oss. Dette betyr fokus på flytte-
prosess mot egne bankkunder og på breddesalg gjennom 
BM-organisasjonen og BM i lokalbank.

skadeForsikriNgsområdet
Ved utgangen av 2008 har vi en skadeforsikrings-
portefølje i næringsmarkedet på 89 mill. Vi har fått 352 
nye skadekunder som representerer en aktivitetskapital 
på 750 mill kroner. Området er preget av sterk 
konkurranse. 

Den langsiktige målsettingen for næringsforsikring er å 
oppnå en markedandel på 50 prosent innen 2010. Ved 
utgangen av 2008 har 1 000 bankkunder eller 15 prosent 
av aktuelle bankkunder skadeforsikring hos oss.

For å nå ambisjonene har vi ved inngangen til 2009 til-
gjengelig 35 dedikerte bredderådgivere som skal betjene 
skadeforsikringsområdet i sin lokalbank.

taPsutVikliNg
Banken har hatt lave tap siste tre år, sammenfallende 
med en gunstig konjunkturutvikling. Konsernets netto 
tap på utlån i 2008 er på 183 mill kroner. Dette er 
betydelige tap, men likevel moderate tap sett i forhold 
til de samlede utlån i konsernet. Tapsutvklingen må 
sees i sammenheng med:

•  Stor reduksjon i eksponering mot enkeltbransjer  
med historiske høye tap for banken 

•  Økt avsetning til gruppevise nedskrivninger

Banken forventer at tapsnivået fremover vil påvirkes 
i takt med lavere realøkonomisk vekst. Engasjement i 
mislighold og i utvalgte bransjer vil derfor følges svært 
tett fremover.

Nye ForretNiNgsmuligHeter
SpareBank 1 Nord-Norge har kjøpt deler av Tavrichesky 
Bank i Russland. Det tas sikte på at Tavrichesky Banks 
filial i Murmansk skal skilles ut og omgjøres til egen 
bank der SpareBank 1 Nord-Norge skal eie majoriteten 
av banken.

SpareBank 1 Nord-Norge kjøpte Glitnir Norge ASA 
i samarbeid med de andre bankene i SpareBank 1-
alliansen.

Etablering av region Helgeland med egen bedrifts-
markedsavdeling og dedikerte bedriftsrådgivere rettet 
mot markedet har vært vellykket. Satsingen har gitt 
banken mange nye kunder i et geografisk område med 
god vekst.

oFFeNtlig sektor
I 2008 har vi på ny hatt fremgang i offentlig sektor. 
Alle tre fylkeskommuner i Nord-Norge samt Helse-Nord 
bruker SpareBank 1 Nord-Norge som hovedbank. 
60 av 88 nordnorske kommuner bruker SpareBank 1 
Nord-Norge som hovedbank. 
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Nye hovedbankavtaler med kommuner i 2008:
• Rana kommune – region Helgeland
• Alstahaug kommune – region Helgeland
• Vestvågøy kommune – region Hålogaland
• Sør-Varanger kommune – region Finnmark

Tabellen nedenfor uttrykker vårt engasjement i 
kommunesektoren.

utsikteNe FremoVer

2008 ble sterkt preget av uro i de finansielle markedene. 
Denne uroen fortsetter inn i 2009 og vil prege verdens-
økonomien i flere år fremover. De realøkonomiske 
konsekvensene for landet vil være betydelige.

Nordnorsk næringsliv vil bli preget av lavere etter-
spørsel og for konjunktutsatte bransjer vil 2009 kunne 
bli utfordrende. De negative effektene motvirkes av 
en stor offentlig sektor. Anleggssektoren kan flytte noe 
aktivitet mot offentlige investeringer.

Høy sysselsetting og god kjøpekraft hos husholdnin-
gene kan gi avdempet fall i etterspørselen etter varer og 
tjenester.

Omsetningen i boligmarkedet vil være lavere enn siste 
år. Boligformuen vil ennå falle utover i 2009. I byer og 
tettsteder med befolkningsvekst vil nåværende over-
kapasitet bli gradvis eliminert.

2009 blir et spennende år for nordnorsk industri. 
Planlagte investeringer innenfor nye industrisektorer 

som skulle bidra til nye industriarbeidsplasser i lands-
delen kan oppleve tilbakeslag. For bransjer under utvik-
ling som er avhengig av tilførsel av egenkapital vil året 
bli utfordrende. Samtidig vil situasjonen gi muligheter 
til omstruktureringer og effektiviseringer.

Marin sektor har bygd egenkapital som vil være en god 
buffer i nedgangstider. Fangstleddet er styrket over flere 
år, mens industrien blir spesielt utfordret på grunn av 
usikker etterspørsel og pressede driftsmarginer.

Gjennom økt samarbeid vil nordnorske reiselivs-
bedrifter kunne fortsette en god utviklingstrend. 
Bransjens produkter er utvilsomt i nasjonal toppklasse. 
Lavere aktivitet innen reiseliv vil imidlertid kunne gi 
negative ringvirkninger for samferdselssektoren.

Med en høy markedsandel i offentlig sektor har banken 
en stabil innskuddskilde. Endrede rammebetingelser 
for finansiering av offentlig sektor gir nye spennende 
muligheter. I tillegg er offentlig sektor en spennende 
pådriver til videreutvikling av våre CM-løsninger.

 Region
Antall kommuner/ 
fylkeskommuner

Herav med SNN 
som hovedbank Markedsandel

 Finnmark 19 15 79 %

 Troms 19 18 95 %

 Hålogaland 20 12 60 %

 Salten 13 9 69 %

 Helgeland 17 6 35 %

 Totalt 91 60 69 %
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gruNNFoNdsbeViskaPitaleN – 
eiersammeNsetNiNg
SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbeviskapital 
utgjør 895 603 650 kroner fordelt på 17 912 073 grunn-
fondsbevis hvert pålydende kr 50,-. Bankens grunn-
fondsbevis er notert på Oslo Børs. Antallet eiere var per 
31.12.08; 8 371 mot 8 569 ved forrige årsskifte. 

Bankens 20 største grunnfondsbeviseiere vises i note 39. 
Note 10 viser grunnfondsbevis eid av bankens tillitsvalgte.

Antallet nordnorske eiere var ved årsskiftet 2 554, 
en økning fra forrige årsskifte da antallet var 2 536. 
Tilsvarende tall for 2006 og 2005 var henholdsvis 2 050 
og 2 505. Andelen av grunnfondsbevis tilhørende nord-
norske eiere utgjorde per 31.12.08 32,13 prosent (2007: 
22,57 prosent) av bankens totale grunnfondsbevis-

kapital. Banken har fortsatt et ønske om å øke antallet 
og andelen av nordnorske grunnfondsbeviseiere.

Banken har over flere år søkt å stimulere til ansattes 
eierskap i banken. Dette er gjennomført gjennom salg 
av grunnfondsbevis til ansatte med rabatt og ved at 
overskuddsdeling til ansatte er gjort gjennom tildeling 
av grunnfondsbevis i banken. De siste år har de ansatte 
fått tildelt grunnfondsbevis som en del av bankens over-
skuddsdeling. Det er ikke foretatt overskuddsdeling for 
regnskapsåret 2008. 

omsetNiNg, likViditet og kursutVikliNg
Høyeste og laveste kurs på bankens grunnfondsbevis 
har i løpet av 2008 vært henholdsvis kr 127,- og kr 39,-.

Tallene i parentes er tall før grunnfondsbevis splitt og fondsemisjon. 

Definisjoner:
1)  Direkteavkastning: Utbytte for regnskapsåret/kurs 31.12.
2)  Avkastning i prosent før skatt (aritmetisk): (Utbetalt utbytte + kursendring 01.01.–31.12.)/kurs per 01.01.
3)  Bokført egenkapital per grunnfondsbevis: (Grunnfondsbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond)/antall grunnfondsbevis
4)  Grunnfondsbevisandel: (Grunnfondsbeviskapital + utjevningsfond + overkursfond)/ (sum egenkapital - fond for vurderingsforskjeller).
5)  Utdelingsforhold: (Sum utbytte + avsetning til utjevningsfond)/årsresultat etter konsernbidrag og endring i fond for vurderingsforskjeller.
6)  Overskudd per grunnfondsbevis morbank: Årsresultat morbank korrigert for endring i fond for vurderingsforskjeller/antall grunnfondsbevis.
7)  Utjevningsfond per grunnfondsbevis: Utjevningsfond per 31.12./ antall grunnfondsbevis.
8)  Antall omsatte grunnfondsbevis/antall utstedte grunnfondsbevis.

2005 2006 2007  2008

Antall grunnfondsbevis  15 832 844 15 832 844 16 813 952 17 912 073

Grunnfondsbeviskapital kr 791 642 200 kr 791 642 200 kr 840 697 600 kr 895 603 650

Kurs 31.12. kr 157,- kr 149,50 kr 127,- kr 44,00

Utbytte for regnskapsåret kr 10,- kr 10,- kr 9,50 kr 3,00

Utbetalt utbytte kr (19,-) kr 10,- kr 10,- kr 9,50

Direkteavkastning 1) 6,37 % 6,69 % 7,48 % 6,82 %

Avkastning i % før skatt (aritmetisk) 2) 43,4 % 1,6 % -8,36 % -57,87 %

Markedsverdi per 31.12. 2 485,8 mill 2 367,0 mill 2 135,0 mill 788 mill

Bokført egenkapital per grunnfondsbevis 3) kr 60,07 kr 72,95 kr 76,19 kr 69,84

Grunnfondsbevisandel 4) 35,6 % 34,2 % 34,2 % 34,5 %

Utdelingsforhold 5) 39,0 % 35,4 % 34,1 % 34,2 %

Overskudd per grunnfondsbevis morbank 6) kr 11,64 kr 14,03 kr 10,00 kr 4,09

Utjevningsfond per grunnfondsbevis 7) kr 9,54 kr 22,42 kr 21,65 kr 12,45

Omsetningshastighet grunnfondsbevis 8) 72 % 69 % 98 % 70 %

Eierforhold
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Antallet omsatte grunnfondsbevis i løpet av året 2008 
utgjorde 12 513 555, mens tilsvarende tall for de 
3 foregående år har vært henholdsvis 16 536 825, 
10 859 053 og 13 016 506.

risk-reguleriNg
For å unngå dobbelbeskatning av selskapet og aksje/
grunnfondsbeviseierne, reguleres den skattemessige 
inngangsverdi for norske eiere av aksjer og grunnfonds-
bevis. 

Denne reguleringen skjer i henhold til RISK-reglene ved 
at anskaffelseskosten for grunnfondsbeviset justeres for 
endringer i selskapets beskattede egenkapital for den 
aktuelle eierperiode.

RISK-beløpet for SpareBank 1 Nord-Norges grunnfonds-
bevis har de siste år vært som følger:

RISK-beløp i kr:
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 22,54 8,48 4,15 0,24 0,01 4,17 -3,73

Etter endringer i skatteloven i 2006 skal det ikke fast-
settes RISK fra og med 01.01.07.

eierPolitikk
SpareBank 1 Nord-Norges eierpolitikk har en langsiktig 
karakter. Det er en målsetting for banken å skape over-
skudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkast-
ning på bankens grunnfondsbevis. Denne avkastningen 
vil være representert ved en kombinasjon av kontant-
utbytte og kursøkning på grunnfondsbevisene.

Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av års-
overskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning 
til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfonds-
beviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil 
i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til 
utjevningsfond søke å prioritere en høy andel kontant-
utbytte. Dog vil banken i en slik fordeling også ta 
hensyn til bankens egenkapitalsituasjon.

Banken vil foreta avsetninger til, og disponere fra, utjev-
ningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og 
forskrifter.

SpareBank 1 Nord-Norge har som målsetting å infor-
mere grunnfondsbeviseiere og øvrige aktører i markedet 
slik at kunnskapen om banken og dens markedsområde 
øker. En god og korrekt informasjon til riktig tid skal 
bidra til at grunnlaget for prisingen av SpareBank 1 
Nord-Norges grunnfondsbevis er best mulig. Banken vil 
søke å gi lik informasjon til samme tid til alle aktører i 
markedet.

SpareBank 1 Nord-Norges informasjonspolitikk skal 
søke å gi finansmarkedene mest mulig framtidsrettet 
informasjon slik at eiere og investorer gis mulighet 
til å forstå bankens utviklingsmuligheter. Banken vil 
kommunisere hyppig med grunnfondsbeviseiere og 
finansanalytikere, blant annet gjennom presentasjoner i 
forbindelse med års- og kvartalsrapporteringer. Banken 
vil videre i sin kommunikasjon med finansmarkedene 
søke å gi fullstendig og tidsriktig informasjon i samsvar 
med god forretningspraksis.

FiNaNsiell kaleNder
Regnskap 1. kvartal 2009 29.04.09
Regnskap 2. kvartal 2009  12.08.09
Regnskap 3. kvartal 2009  29.10.09
Foreløpig årsregnskap 2009 primo februar 2010

eierForHold gruNNFoNdsbeVis  

 2008 2007 2006

Nordnorske eiere 32,13 % 22,6 % 21,6 %

Øvrige norske eiere 59,84 % 63,3 % 60,2 % 

Utenlandske eiere 8,03 % 14,1 % 18,2 % 
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rePreseNtaNtskaPet
Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes (leder)  2008
Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø (nestleder)  2008

innskytervalgte medlemmer

Konsulent Lars Klæboe, Stokmarknes  2005/08
Næringsdrivende Harald Erik Johannessen, 
Storslett  2008/11
Selvstendig næringsdrivende Reidun 
Kristiansen Flakstad, Gryllefjord  2006/09
Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes  2006/09
Fiskerikandidat Line Mikkelsen, Tromsø  2008/11
Administrerende direktør Erling Stene 
Martinsen, Storslett  2008/11
Student Tone Marie Myklevoll, Tromsø  2007/10
Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest  2007/08
Adjunkt May Valle, Hamarøy  2007/09
Hjelpepleier Inger Andreassen, Leknes  2007/08
Juridisk seniorrådgiver Charlotte Ringkjøb, Bodø  2007/10
Personalkonsulent Britt Dahlberg, Bardu  2007/10

innskytervalgte varamedlemmer

Ordfører Aina Willumsen, Træna  2008
Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta  2008
Direktør Hugo Thode Hansen, Harstad  2008
Pensjonist Sigfred Andersen, Honningsvåg  2008
Administrerende direktør Odd Willy Karlsen, Narvik  2008
Nærings- og kultursjef Kari Ann Olsen Lind, 
Stokmarknes  2008

Fylkestingsvalgte medlemmer

Sissel Brufors Jensen, Andfiskå  2008/2011
Statslos/sjøkaptein Dagfinn Henrik Olsen, 
Lødingen  2008/2011
Avdelingsleder Tor Zachariassen, Tromsø  2008/2011
Ole Simonsen, Alta  2008/2011

Fylkestingsvalgte varamedlemmer

Fisker Steinar Friis, Ramberg  2008/2011
Næringsmegler Kai Henriksen, Mo i Rana  2008/2011
Gruppe- og komitéleder Ellen Øseth, Tromsø  2008/2011
Magnhild Mathisen, Varangerbotn  2008/2011

grunnfondsbeviseiervalgte medlemmer

Administrerende direktør Finn Haugan, 
Trondheim  2006/09
Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø  2006/09
Direktør Svein Brustad, Hvalstad  2008/11
Advokat Erik Sture Larre, Oslo  2007/10
Næringsdrivende Tor Lægreid, Tromsø  2008/11
Administrerende direktør Terje Vareberg, 
Stavanger  2007/10
Administrerende direktør Trond Mohn, 
Paradis  2005/08
Administrerende direktør Widar Slemdal 
Andersen, Rælingen  2005/08
Kommunalsjef Asbjørg Jensvoll Strøm, 
Finnsnes  2008/11
Økonomiansvarlig Bente Evensen, Tromsø  2007/10
Konsernsjef Oddbjørn Schei, Tromsø  2008/11
Kunstner Berit Berg, Tromsø  2008/11
Kjøpmann Herman Mehren, Oslo  2006/09
Daglig leder Ole Ovesen, Sørreisa  2006/09
Administrerende banksjef Alf E. Erevik, Hønefoss  2005/08
Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø  2005/08

grunnfondsbeviseiervalgte varamedlemmer

Finansanalytiker Tom Rømer Svendsen, Oslo  2008/11
Seniorforsker Toril Ringholm, Tromsø  2008/11
Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø  2007/10
Student Ane Kristine Røger, Stokmarknes  2007/10
Prosjektleder Stig Vonka, Harstad  2007/10
Kontorleder Jorhill Andreassen, Silsand  2007/10
Lærer Britt Bergheim, Botnhamn  2007/10
Direktør Stein Kristiansen, Jakobsli  2007/10

ansattevalgte medlemmer

Rådgiver Arnold Sjøteig, Mo i Rana  2007/08
Rådgiver Bodil Hanssen, Steigen  2007/10
Rådgiver Inger M. Løkken, Stokmarknes  2007/10
Seniorkonsulent Kristin Langseth, Harstad  2007/10
Rådgiver Ann Kathrina Langaune, Bardufoss  2007/08
Seniorrådgiver Einar Frafjord, Tromsø  2007/10
Rådgiver Rita Annie Strøm, Alta  2007/08
Rådgiver Dag Inge Lund, Lødingen  2007/08

Tillitsvalgte 2008 – Tillegg til årsrapport 2008
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ansattevalgte varamedlemmer

Seniorrådgiver Asbjørn Hopland, Hamarøy  2007/08
Banksjef Bjørn Roald Olsen, Bodø  2007/08
Rådgiver Vivi Ann Movik, Harstad  2007/08
Rådgiver Torbjørn Henriksen, Svolvær  2007/08
Fagsjef Hans Olav Gjøvik, Tromsø  2007/08
Rådgiver Randi P. Hanssen, Lyngseidet  2007/08
Seniorrådgiver Steinar H. Pettersen, 
Hammerfest  2007/08
Rådgiver Erna S. Jæger, Hammerfest  2007/08

rePreseNtaNtskaPets Valgkomité
medlemmer

Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes (leder) 
– innskytervalgt  2008/09
Advokat Erik Sture Larre, Oslo 
– grunnfondsbeviseiervalgt  2007/08
Sissel Brufors Jensen, Andfiskå 
– fylkestingsvalgt  2008/09
Rådgiver Inger M. Løkken, Stokmarknes 
– ansattevalgt  2007/08

Varamedlemmer

Selvstendig næringsdrivende Reidun Kr. 
Flakstad, Gryllefjord – innskytervalgt  2008/09
Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø 
– grunnfondsbeviseiervalgt  2008/09
Avdelingsleder Tor Zachariassen, Tromsø 
– fylkestingsvalgt  2008/09
Seniorkonsulent Kristin Langseth, 
Harstad – ansattevalgt  2008/09

iNNskyterNes Valgkomité
medlemmer

Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes (leder) 2008/09
Juridisk seniorrådgiver Charlotte Ringkjøb, 
Bodø  2008/09
Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta  2007/08

Varamedlemmer

Selvstendig næringsdrivende Reidun Kr. 
Flakstad, Gryllefjord  2008/09
Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest  2007/08
Hjelpepleier Inger Andreassen, Leknes  2008/09

gruNNFoNdsbeViseierNes Valgkomité
medlemmer

Advokat Erik Sture Larre, Oslo (leder)  2007/08

Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø  2008/09
Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø  2007/08

Varamedlemmer

Administrerende direktør Trond Mohn, Paradis  2007/08
Økonomiansvarlig Bente Evensen, Tromsø  2008/09
Kommunalsjef Asbjørg Jensvoll Strøm, 
Finnsnes  2008/09

koNtrollkomitéeN
medlemmer

Professor Per Christiansen, Tromsø (leder)  2008/09
Disponent Dag Norvang, Tromsø  2008/09
Miljødirektør Rigmor Abel, Tromsø  2008/09

Fast møtende varamedlem

Konsulent Kåre Brynjulfsen, Silsand  2008/09

HoVedstyret
medlemmer

Administrerende direktør Kjell Olav Pettersen, 
Tromsø (leder)  2007/08
Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo (nestleder)  2008/09
Forlegger Elisabeth Johansen, Stamsund  2008/09
Driftssjef Hanne P. Bentsen, Kirkenes  2008/09
Forretningsutvikler Roar Dons, Tromsø  2008
Professor Pål Andreas Pedersen, Bodø  2008
Avdelingsdirektør Ann-Christine Nybacka, 
Brønnøysund  2008
Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø 
– ansattevalgt  2008/09

Varamedlemmer

Daglig leder Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund  2008
Typograf Ann-Sissel Emaus, Burfjord  2008
Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland 
– ansattevalgt  2008
Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær 
– ansattevalgt  2008

regioNstyre HelgelaNd
medlemmer

Sivilingeniør Stig Roald Frammarsvik, 
Mo i Rana (leder)  2007/08
Prosjektanalytiker Sonja Djønne, Mo i Rana 
(nestleder)  2008/09
Daglig leder Brynjar Kroknes, Brønnøysund  2007/08
Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna  2008

Tillitsvalgte 2008 – Årsrapport 2008
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Leder Ole Kristian Jenssen, Mosjøen  2008/09
Tillitsvalgt Christian Stavøy, Sandnessjøen 
– ansattevalgt  2008/09

Varamedlemmer

Advokat Toril Valla, Korgen  2008
Daglig leder Arvid Dahl, Alstahaug  2008
Tillitsvalgt Arnold Sjøteig, Mo i Rana 
– ansattevalgt  2008
Tillitsvalgt Grethe Mathisen, Mo – ansattevalgt  2008

regioNstyre salteN
medlemmer

Administrerende direktør Eivind Solheim, 
Bodø (leder)  2008/09
Daglig leder Trond Sigurd Tørdal, Bodø 
(nestleder)  2007/08
Direktør Bente Larsen, Bodø  2008/09
Daglig leder Malin Arntzen, Rødøy  2007/08
Økonomisjef Ove Sørdahl, Straumen  2007/08
Tillitsvalgt Gunn Helen Kristensen, Rognan 
– ansattevalgt  2008/09

Varamedlemmer

Distriktssekretær Øivind Silåmo, Bodø  2008
Daglig leder Stein Valle, Hamarøy  2008
Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy 
– ansattevalgt  2008
Tillitsvalgt Anna Jacobsen, Bodø – ansattevalgt  2008

regioNstyre HålogalaNd
medlemmer

Advokat Ottar B. Nilsen, Harstad (leder)  2007/08
Salgs- og markedssjef May Britt Paulsen, 
Svolvær (nestleder)  2008/09
Økonomikonsulent Berit Pettersen, Sortland  2007/08
Direktør Jan Petter Pettersen, Narvik  2008/09
Direktør Bjørn Akselsen, Harstad  2008/09
Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær
– ansattevalgt  2007/08

Varamedlemmer

Administrerende direktør Svein Helland, Svolvær  2008

Varaordfører Barbro Lill Hætta Jakobsen, Harstad  2008
Tillitsvalgt Frode Anderssen, Stokmarknes 
– ansattevalgt  2008
Tillitsvalgt Tove Selma Brune, Harstad 
– ansattevalgt  2008

regioNstyre troms
medlemmer

Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø (leder)  2008/09
Administrerende direktør Alfred Aksnes, 
Tromsø (nestleder)  2007/08
Daglig leder Jan Fredrik Jenssen, Vangsvik  2008/09
Kontorsjef Roy Hugo Johansen, Skibotn  2007/08
Daglig leder Tonje Arntzen, Målselv  2008/09
Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø 
– ansattevalgt  2007/08

Varamedlemmer

Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy  2008
Administrerende direktør Vigdis Johnsen, 
Finnsnes  2008
Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsdalen 
– ansattevalgt  2008
Tillitsvalgt Øystein Sørvoll, Lyngseidet 
– ansattevalgt  2008

regioNstyre FiNNmark
medlemmer

Bedriftseier Tor Arne Pettersen, Alta (leder)  2008/09
Fylkesråd Hans M. Ellingsen, Hammerfest 
(nestleder)  2007/08
Daglig leder Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord  2007/08
Rådmann Jan Terje Nedrejord, Karasjok  2008/09
Optiker Kjell Hansen,Vadsø  2008/09
Tillitsvalgt Linn Knudsen, Alta – ansattevalgt  2007/08

Varamedlemmer

Adjunkt Gunnar Milch, Hammerfest  2008
Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest  2008
Tillitsvalgt Bjørg Bangsund, Hammerfest 
– ansattevalgt  2008
Tillitsvalgt Inger Kjellmo, Kirkenes – ansattevalgt  2008
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