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Vellykket overgang og stabil bankdrift for Lokalbanken 
 

 

Resultat 1. kvartal 2021 

Resultat før skatt per 31.03.21 93 mill kr 

EK-avkastning 8,2 % 

12 mnd utlånsvekst - 2,2 % 

12 mnd innskuddsvekst 12,0 % 

Forvaltningskapital 34,6 mrd kr 

Soliditet Ren kjerne 19,9 % 

 
 

 
SpareBank 1 Helgelands første resultat viser er et overskudd på 93 millioner kroner. 
Resultatet for første kvartal viser stabil og god bankdrift, lave tap og høy innskuddsvekst 
som er en god start på det store endringsåret 2021 fra HSB til SBH.  

 
Helgeland Sparebank endret i mars navn til SpareBank 1 Helgeland og ble med i SpareBank 1 
alliansen, og i oktober overtar banken kunder og ansatte fra SpareBank 1 Nord-Norge på Helgeland. 
 
– Overgangen til å bli en del av en sterk bankallianse har gått bra for både ansatte og kunder, der vi sikrer lokalt 
eierskap og styring og nærhet til våre kunder på Helgeland, sier administrerende direktør i SpareBank 1 
Helgeland, Hanne Nordgaard.  

 
Resultatet viser en basisdrift i banken som er solid og sterk. Utviklingen i rentenettoen er som foventet og 
kostnadsutviklingen er sunn og bærekraftig. Banken har lave tap på utlånene til kunder, og det jobbes 

kontinuerlig og systematisk med å øke effektivitet og lønnsomheten for å være rigget for fremtidige 
forventninger fra kunder og investorer. 
 
– Selv om endringer alltid er utfordrende, har undersøkelser og tilbakemeldinger vist at over 90 prosent av 

kundene våre er positive eller nøytral til de endringene vi har gjort. Vi takker for tilliten og ser fram til å levere 
merverdi til både ansatte, kunder og samfunn i tiden framover, sier Nordgaard. 
 

SpareBank 1 Helgeland har det siste året forberedt de endringene som kommer i 2021 ved å bygge kapital og 
likviditet. Høy innskuddsvekst og lav utlånsvekst er et resultat av disse forberedelsene. Banken har i 1. kvartal 
kjøpt aksjer i SamSpar, Eiendomsmegler 1 Nord-Norge og Regnskapshuset Nord-Norge.  
–Alt har gått etter planen, og vi ser allerede at det strategisk samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge skaper 
to sterke sparebanker i nord til beste for kundene, ansatte, Helgeland og Nord-Norge, forteller Nordgaard.  
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Ivaretagelsen av tidligere kunder i Helgeland Sparebank fortsetter slik at alle finner seg godt til rette på nye 

plattformer som nettbank og mobilbank, mens jobben fortsetter for å klargjøre for kundene i SpareBank 1 
Nord-Norge på Helgeland, som ønskes velkommen i oktober.  
 

–Vi ser fram til å bli en samlet organisasjon og ønske velkommen alle helgelendinger i SpareBank 1 Nord-Norge 
som i oktober blir kunde hos oss i Lokalbanken med kjente produkter, tjenester og tekniske løsninger; vi lover 
god informasjon om flyttingen i god tid før oktober, og ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på allerede 
nå, er oppfordringen fra Nordgaard.  
 
Regnskapet for 1. kvartal inneholder også en del endringskostnader som er påløpt i arbeidet med å endre 
Helgeland Sparebank til SpareBank 1 Helgeland. Banken er godt innenfor de planlagte rammene som ble 

vedtatt av bankens styre i mars 2019, og de investeringene som nå gjøres, vil trygge eksistensen av Helgeland 
sin egen lokalbank inn i fremtiden med tilstedeværelse, hovedkontor og eierskap lokalt.  
 
Effektene av koronanedstengningen på Helgeland ser ut til å være mer moderate enn for landet for øvrig. 
Arbeidsledigheten på Helgeland er pr 31/3-21 på 2,3 % og dermed mye lavere enn 4,2 % nasjonalt.  
 
Det er en optimisme lest gjennom prisene på omsatte boliger på Helgeland; disse har disse økt med hele 8,5 % 

på leiligheter og 7,4 % på eneboliger i 1. kvartal. 
 
 

Vedlegg: Delårsrapport 1. kvartal 
 

Norsk versjon til årsrapport: https://www.sparebank1.no/nb/helgeland/om-oss/investor/finansiell-
info/rapporter.html  
 
Engelsk versjon til årsrapport: https://www.sparebank1.no/nb/helgeland/om-oss/investor/finansiell-
info/rapporter1.html  
 
Bilder av Hanne Nordgaard: https://helgeland-sparebank.canto.global/b/IEUTH 
 
 

Kontaktpersoner 
 

Hanne Nordgaard 
Adm.dir 
 

T: 48111876 | E: hanne.nordgaard@sbh.no 

Sverre Klausen 
Finansdirektør 
 

T: 91688286| E: sverre.klausen@sbh.no 
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