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Ny lokal banksjef for Mo i Rana og omegn 
 
Anne-Kine Dahlen Bustnes blir ny banksjef for privatmarkedet i SpareBank 1 Helgeland for Mo i Rana 
og omegn.   
 
– Jeg ser fram til å ta fatt på nye utfordringer sammen med det samme gode teamet jeg jobber med i 
dag, sier Dahlen Bustnes som i dag er ansatt som kunderådgiver på Mo.   
 
Den lokale banksjefen startet bank-karrieren sin i Nordea i 2011, før hun fikk jobb som rådgiver i 
SpareBank 1 Nord-Norge i 2012. I 2021 ble hun rådgiver i SpareBank 1 Helgeland, og i 2023 tar hun 
steget videre og blir banksjef for privatmarkedet ved Mo-kontoret.   
 
– Med 12 år bak meg som rådgiver kjenner jeg godt til rådgivernes arbeidshverdag, og skal fortsatt 
brenne like sterkt for å gi kundene våre gode opplevelser gjennom god rådgivning og gode digitale 
løsninger.  
 
– Jeg var med å ansette Anne-Kine som rådgiver i 2012, da i SpareBank 1 Nord-Norge, og er veldig 
glad for å nå ansette henne som banksjef i SpareBank 1 Helgeland, sier administrerende direktør i 
SpareBank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard, og legger til: 
– Vi kjenner henne allerede godt og vet at hun vil gjøre en utmerket jobb.  
 

Stor interesse for stillingen  
 
Det har vært stor interesse for stillingen som banksjef, og til sammen fire søkere ble invitert til 
intervju. Den solide kompetansen innen bank veide tungt da direktør for privatmarked, Dag-Hugo 
Heimstad, ga sin innstilling til hvem som skulle få tilbud om å bli leder for rådgiverne på Mo-kontoret.   
 
– Anne-Kine kjenner fagområdet og de ansatte godt, og vil bli en god leder for våre rådgivere. 
Helgeland er i en spennende utvikling, og Lokalbanken er klar for å utvikle oss i tråd med kundenes 
ønsker og behov. Hun får også den viktige jobben med å være et av bankens ansikt utad og 
bindeleddet mellom banken og samarbeidspartnere i Rana og omegn, sier Heimstad.   
 

Ser fram til å skape drivkraft for vekst   
 
Lokalbanken har en banksjef for privatmarked og en banksjef for bedriftsmarked i hver by på 
Helgeland. Som banksjef blir Dahlen Bustnes leder for bankens største rådgiverkorps, og en viktig 
sparringspartner og kontaktperson for lag, foreninger og kulturaktører i Rana og omegn. Selv gleder 
hun seg til å ta fatt på de nye arbeidsoppgavene over nyttår:  
 



 
 

 
 

SpareBank 1 Helgeland 
NO 937 904 029 

Telefon 75 11 90 00 
Telefaks 75 12 82 02 

kundeservice@sbh.no 
www.sbh.no 

– Jeg ser fram til å bli bedre kjent med bankens samarbeidspartnere – fra lag og foreninger til 
frivillighet, kulturarrangører og andre aktører som bidrar til å skape bolyst i byregionen vår. De blir en 
stor og viktig del av arbeidshverdagen min, sier Dahlen Bustnes.   
 
- Å bidra til trivsel på Helgeland gjennom våre drivkrefter er en del av vårt DNA som lokal bank på 
Helgeland.   
 
 
 

Kontaktpersoner 
 

Hanne Nordgaard 
Administrerende direktør  
 
T: 48111876 | E: Hanne.Nordgaard@sbh.no 

Dag-Hugo Heimstad 
Direktør privatmarked 
 
T: 90827569 | E: Dag.Hugo.Heimstad@sbh.no 

 


