
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Om oss 
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 
73 kontorer i 
Finnmark, Troms, 
Nordland og på 
Svalbard.  
 
SpareBank 1 Nord-
Norge har i tillegg en 
datterbank i Russland 
med kontorer i 
Murmansk og St. 
Petersburg.   
 

 

Christian Overvaag regiondirektør for Troms 

SpareBank 1 Nord-Norge har tilsatt Christian Overvaag som ny 
regiondirektør for region Troms. Overvaag kommer fra stilling 
som leder for bedriftsmarked Troms i SpareBank 1 Nord-Norge. 
 
- Troms er en spennende region i en spennende landsdel. Som regiondirektør får jeg 
mulighet til å videreføre det gode arbeidet banken har gjort for å realisere mulighetene 
i regionen og landsdelen. Jeg ser fram til å ta fatt på denne oppgaven, sier Overvaag.  
 
Kortreiste beslutninger 
SpareBank 1 Nord-Norge gjorde i februar 2013 endringer som forenkler organiseringen 
og forsterker kundeorienteringen i konsernet. I den forbindelse ble stillingen som 
regiondirektør for region Troms lyst ut internt. Med ny regiondirektør på plass skal 
banken ytterligere styrke sin synlighet og tilstedeværelse i fylket. 
 
- Region Troms er en betydningsfull region for SpareBank 1 Nord-Norge. Som 
regiondirektør ønsker jeg å styrke vår tilstedeværelse og synlighet både for 
privatkunder og bedriftskunder. I den nye organisasjonen er det gitt større fullmakter 
til regionene, noe som legger til rette for kortreiste beslutninger og bedre 
kundeopplevelser for bankens kunder, sier Overvaag. 
 
Bred næringslivserfaring 
Christian Overvaag har ledererfaring fra ulike roller i næringslivet og som leder for 
bedriftsmarked Troms i SpareBank 1 Nord-Norge. For banken var nettopp den brede 
næringslivskompetansen avgjørende da regiondirektørstillingen skulle besettes.  
 
- Christian har bekledd ulike roller innenfor næringslivet. Han har et solid nettverk og 
den bankerfaring som er nødvendig for å bekle rollen som regiondirektør for Troms. 
Med Christian på plass vil vi ytterligere befeste posisjonen som landsdelens egen bank, 
sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.  
 
Overvaag tiltrer stillingen i dag 17. april 2013.  
 
Kontaktpersoner:  
Regiondirektør Christian Overvaag, mobil 909 64 488 
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001  
 

 
Tromsø, 17. april 2013 
SpareBank 1 Nord-Norge 
 
 

Stig-Arne Engen 
kommunikasjonsdirektør 

Pressemelding 


