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– Jeg går til verdens beste arbeidsgiver 
 
Det er en erfaren mann som overtar stafettpinnen som Banksjef bedrift i Brønnøysund. 
Martin Søreng har et engasjement for bedriftene og alt det Lokalbanken kan medvirke til 
framover på Sør-Helgeland.  
 
– Vi er svært glad for å kunne ønske Martin tilbake til Lokalbanken, sier direktør for bedriftsmarkedet 
Bjørn-Tore Brønlund.  
 
Han har gode erfaringer med banken fra tidligere og vet at både banken og bedrifter trenger å være i 
kontinuerlig utvikling:  
–Endringstakten i samfunnet er stort og alle bedrifter vi gir råd til må takle dette og være gode på 
slike prosesser. Da trenger de en bank som forstår bedriften, lokale forhold og med lokal 
beslutningsmyndighet som ser løsninger for bedriftene raskt. Banken selv er også en bedrift som 
håndterer raske endringer med gode prosesser og ser muligheter. Det er en av grunnene til at Martin 
Søreng mener Lokalbanken er verdens beste arbeidsgiver: 
 
– Jeg har jobbet i over 9 år tidligere i Lokalbanken, og har erfaring som rådgiver og fra tillitsapparatet, 
og det var hovedgrunnen til at jeg ville tilbake: Jeg vil jobbe for videre vekst og ser fram til å jobbe 
med lokalt næringsliv igjen og jeg vet at Lokalbanken er verdens beste arbeidsgiver i tillegg, sier 
Martin Søreng.  
 
Yte som Lokalbank 
Martin begynner som banksjef for bedrift i Brønnøysund senest 1. desember, og har allerede tenkt 
en del på hva som er viktigst i jobben han skal ta fatt på. Han vet at banken har gått inn i SpareBank 1 
alliansen og at verktøyene til bedriftsmarkedet med gode selvbetjeningsløsninger og gode produkter 
og tjenester er i rask utvikling, samtidig som han er opptatt av posisjonen til banken: 
–Vi skal aldri ta kundene for gitt, og hele tiden gi god rådgivning og levere et godt produkt hver dag 
for å fortjene tillitten. Jeg opplever at kundene er opptatt av å velge lokalt og derfor er det ekstra 
viktig at vi gjør en god jobb.  
 
Han mener det er det samme som skjer i samfunnsengasjementet banken viser utad og at folk ikke 
tar inn over seg i hvilken grad sparebankene har gjort for samfunnsutviklingen. Banken er med på å 
skape arenaer for at næringslivet møtes og at vi får til bedre samarbeid. Der har banken gjort en 
svært god jobb, mener Søreng og trekker også fram sponsorvirksomhet og bidrag som banken gir 
tilbake av sitt overskudd for å utvikle idretts – og kulturarenaer, som for eksempel Salhushallen.  
 
–I gamle dager måtte foreldre gjøre alt dugnadsarbeid selv, der nå Lokalbanken er den som 
finansierer haller og idrettsbaner, for eksempel. Det er hovedgrunnen til at foreldre isteden kan 
bruke tiden sin på ungene gjennom å være trenere eller følge opp ungene på en god måte, mener 
Søreng.  
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Ledererfaring 
Martin Søreng kan bankfaget til fingerspissene etter mange år i Lokalbanken fra tidligere, men også 
etter erfaring fra Fokus bank i Levanger og Trondheim. Da han sluttet i banken i 2017 hadde han en 
stille plan om å en dag komme tilbake, bare i neste omgang som leder.  
–Etter å ha fått mer erfaring både som Daglig leder og Økonomisjef, og stillingen etter Magne Saltnes 
ble lyst ut, ble det naturlig å melde min interesse.  Jeg gleder meg til å være med på å fortelle gode 
historier om det som er bra lokalt, bygge broer og være en drivkraft for vekst for næringslivet i 
regionen, avslutter Marin Søreng.  
 
 


