
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   
 

Optimisme for nordnorsk næringsliv 
 

Økt petroleumsaktivitet i nord skaper optimisme for et 
nordnorsk næringsliv i endring. 2012 er året hvor 
petroleumsindustrien for alvor tar steget nordover, men det 
nordnorske eierskapet utvannes.  
 
- Store boreprogram og nye etableringer i landsdelen er bevis på at 
petroleumsindustrien søker nordover. I de kommende årene vil det vokse fram en 
nordnorsk leverandørindustri. Om vi ønsker å ta del i denne veksten må lokalt 
næringsliv dreie sin virksomhet mot petroleumsrelaterte aktiviteter, sier adm.dir 
Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.  
 
Eierskap i endring 

Norsk og nordnorsk industri er i liten grad påvirket av gjeldskrisen i Europa. Den 
eksportrettede industrien opplevde en nedgang siste halvdel av 2011, men denne 
trenden forventes å snu i 2012. Samtidig er eierskapet til den nordnorske 
industrien i endring.  
 
- Majoriteten av industribedriftene i nord er enten eid av nasjonale eller 
multinasjonale selskap. Økt internasjonalisering tilfører kapital og kunnskap til 
landsdelen, men bidrar også til å utvanne det nordnorske eierskapet. Dette gjør 
de lokale arbeidsplassene sårbare for strategier og beslutninger som tas utenfor 
landsdelen, sier Karde.   
 
Avhengig av innvandring 

Arbeidsledigheten i Nord-Norge er lav og folketallet økende. Innvandring gir et 
vesentlig og nødvendig bidrag til økningen i folketallet. Nord-Norge er avhengig av 
tilflytting for å dekke det framtidige behovet for arbeidskraft.  
 
- Innvandringen til landsdelen kompenserer for flyttestrømmen ut av landsdelen 
og er helt nødvendig for å sikre levedyktige kommuner og nødvendig arbeidskraft. 
Åtte av ti nordnorske kommuner ville hatt en negativ befolkningsutvikling uten 
innvandringen til landsdelen. En viktig oppgave fremover er å sikre permanent 
bosetting i Nord-Norge for de 5.000 arbeiderne som pendler hit fra Sør-Norge, 
sier Karde.  
   
 
Tromsø, 14. mai 2012 
for SpareBank 1 Nord-Norge 
 
Stig-Arne Engen 
kommunikasjonsdirektør 
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