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Forord 
"Du må se etter farligheter i alle retninger," hvisket Sniff. "Jeg kan ikke se i alle retninger på 

én gang," innvendte Mummitrollet. "Du får se bakover, for det får jeg ikke tid til." "Nei, nei, 

ikke bakover," sa Sniff engstelig. "Det er mye verre at noen kommer etter en enn at en møter 

noen! Du får ta risken på dette!" "Vel, gå foran da," sa Mummitrollet."Det vil jeg heller ikke!" 

skrek Sniff. "Kan vi ikke gå ved siden av hverandre?"  

 

"Det kan hende," sa Snusmumrikken. "Vi får gå på følelsen. Jeg har nå aldri trodd på 

kompasser. De bare ødelegger din naturlige følelse for himmelretninger." 

 
I en tid med stadige forandringer, må vi utvikle oss og meisle ut nye retninger. Vi må også 
være sikre på at vi går i samme retning slik at vi vinner tillit i markedet nå og i framtida. Og i 
motsetning til Snusmumrikken, tror vi både på kompasset og den naturlige følelsen for 
himmelretninger. Sørge for at strategien gir oss trygghet for handling, men samtidig åpner 
for mangfold, kreativitet og testing av nye løsninger. Vårt strategiske kompass så dagens lys i 
januar 2018, og har preget våre prioriteringer siden.  
 
Skal jeg sette noen merkelapper på 2018, er compliance et sentralt begrep.  Finansbransjen 
har en høy compliancerisiko gitt den stramme reguleringen som preger våre prosesser, 
styringsdokumenter og den enkeltes handlinger. Endringer i lovverket har ført til nye 
retningslinjer, påvirket eksisterende styringsdokumenter og ført til nyanskaffelser av 
systemer. Den nye personvernforordningen har for eksempel ført til ny rekrutteringspolicy 
og rutiner i håndtering av kandidatenes personopplysninger. I 2019 tror vi etterlevelsen blir 
avgjørende for vår tillit og omdømme, og dermed for vår konkurransekraft. Gjør vi det vi sier 
at vi gjør? Har de ansatte rett kompetanse og bevissthet? Tar de i bruk de nye prosessene 
samtidig som de evner å nå mål og KPI-er? Altså fra compliance til compliant.  
 
Nye samboere er et annet trekk, og som samboere flest må vi lære oss å bo og leve sammen. 
Hele fire finanssentre ble i løpet av fjoråret samlokalisert, og foreløpig mottar vi gode 
tilbakemeldinger på at det tas ut forretningsmessige gevinster. Samtidig setter 
samlokaliseringen oss på nye prøver. For det første må vi være compliant med tanke på 
taushetsplikt mellom selskapene, og det krever både bevissthet og endring av atferd. For det 
andre fører samlokaliseringen til endringer i arbeidsmiljøet og kultur. I dette eksponeres vi 
også for ulikheter i de ansattes hverdag, betingelser og rettigheter. Vi må kunne begrunne 
ulikhet, men også samordne rammene for de ansattes arbeidsforhold der det er 
hensiktsmessig og riktig.  
 
I 2018 har nye endringer i forbindelse med ny kundestrategi truffet våre ansatte. Vi har fått 
direktebanken BM og PM, satset på digitalt salg og alt dette fører selvsagt til endringer i 
hverdagen og stillingsinnholdet til våre ansatte i kunderettede stillinger. Vi opplever nå at 
den nye hverdagen er i ferd med å sette seg.  
 
Avslutningsvis kommer jeg ikke bort fra samfunnsløftet og måten samfunnsengasjementet 
skaper stolthet og mening i hverdag og på fest.  
 
HR-sjef Turid Aspenes 
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1. Innledning 
Utviklingen av organisasjonen og ansatte rammes inn av konsernets strategiske kompass. 

For å lykkes med å skape verdier for kunder, eiere og for Nord-Norge, er konsernets 

ambisjon å være nummer en for ansatte, samt å være Nord-Norges mest attraktive og 

engasjerende arbeidsplass. Konsernet har fortsatt over 80 score i forhold til opplevd 

jobbengasjement, og vi har en stor og kvalifisert søkermasse. Sykefraværet ligger fortsatt 

under sykefravær i landsdelen og finansbransjen, men har hatt en økning fra tidligere år og 

ligger nå på 4,02%. 

 

Det nordnorske samfunnsløftet er ett av konsernets strategiske valg. Dette preger også vår 

organisasjon gjennom levendegjøring av samfunnsengasjement i ansatteaktiviteter, og 

oppslutningen er stor.  

 

HR-rapporten gir et bilde av organisasjonen i 2018. Den omhandler fakta og vurderinger 

knyttet til bemanningsplanlegging, rekruttering, utvikling og avslutning av arbeidsforhold. I 

tillegg omhandler rapporten aktiviteter og status relatert til de formelle rammene konsernet 

forholder seg til som arbeidsgiver. 

 

Vi vil takke internshipstudentene Mina og Emil som har bidratt med utformingen av 

rapporten.  

Under konserntreffet i Harstad var 620 ansatte samlet til dugnad og folkefest! 
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2. Organisasjon 
Under følger de største endringene i organisasjonen i 2018:  

• Følgende finanssentre ble samlokalisert: 

o Finanssenter Midt-Finnmark i Alta 

o Finanssenter Midt-Troms på Finnsnes 

o Finanssenter Mo i Rana 

o Finanssenter Mosjøen (Regnskapshuset flyttet inn) 

• Bankvirksomheten 

o Direktebanken med kryssfunksjonelle team ble etablert høsten 2018.  

o Konserndirektør finans rekruttert, oppstart januar 2019.  

o Egenoppsigelse konsernsjef 

o Oppsigelse deler av avtalen med Felles kundesenter og kutt i bruk av 

vikarbyrå, noe som har ført til økning i antall årsverk 

• SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge 
o Kjøpt opp Lofotregnskap, med ni ansatte og 190 kunder 

o Kjøpt opp Regnskapsbyrået Pluss i Kirkenes, syv ansatte og 100 kunder 

o Økt lederkapasiteten ved å ansette to regionsjefer (Terje Edelsteen Moen 

dekker Helgeland, Salten og Hålogaland, og Cathrin Pedersen Troms og 

Finnmark). 

o Etablert enheten Digitale tjenester med Arild Kalaas som leder 

• SpareBank 1 Finans Nord-Norge 
o Større endringer i både struktur og ledelse. Er nå inndelt i fire enheter 

(Forretningsutvikling, Kreditt/Stab, PM og BM). 

• EiendomsMegler 1 Nord-Norge 
o Ingen større organisatoriske endringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapshuset, EiendomsMegler 1 og banken har flyttet inn under samme tak i Mo i Rana! 
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2.1 Årsverk og utvikling  

I 2018 økte antall årsverk med 56,8 i konsern, 24,4 i bank. Økningen i SpareBank 1 

Regnskapshuset Nord-Norge tilskrives i hovedsak oppkjøp av Bluecon AS og 

Regnskapscentralen Nord AS. I bankdelen skyldes økningen i hovedsak 

• nye arbeidsoppgaver (for eks. vertskap Rødbanken), teknologi og compliance 

• endring i avtalen med Felles kundesenter 

• generasjonsskifter for å redusere sårbarhet 

• Vikarstillinger er omgjort til faste årsverk i Direktebanken 

 

Kvartalsvise analyser av konsernets bemanningssituasjon utarbeides, og inneholder 

informasjon om alt fra sykefravær, overtidsbruk, faste og midlertidige stillinger.  
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2.2 Årsverksendring i SpareBank 1 Nord-Norge 
 

Antall årsverk 

Enheter K M Total Endringer fra 2017 

Compliance og selskapsledelse 5 3 8 +2 

KL 0 1 1 - 

Konsernfinans 8 15 23 +2 

Konsernutvikling 18 27,5 45,5 +9,5 

Kreditt og risikostyring 15,3 17,5 32,8 -1,2 

Markets 1 9 10 +2 

Region Finnmark 28,5 24 52,5 -0,5 

Region Helgeland og Salten 48,6 41 89,6 -2,4 

Region Hålogaland 30,5 28 58,5 -0,5 

Region Troms 40,5 49,5 90 -4 

Salg og kunderelasjoner 56,4 52,1 108,5 +8,5 

Teknolgi og Prosess 13 28 41 +9 

Totalt bankdelen 264,8 295,6 560,4 +24,4 

EiendomsMegler 1 Nord-Norge 47,5 37,5 85,5 -2 

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge 117,4 42 159,4 +34,4 

SpareBank 1 Finans Nord-Norge 19 18 34 - 

Totalt konsern 448,7 393,1 841,8 +56,8 

 

 

2.3 Midlertidige årsverk 

Andelen midlertidige årsverk har 

gradvis blitt redusert de siste årene, og 

følger i store trekk planer og mål som 

er satt. Midlertidige årsverk utgjorde i 

2018 1,6% mot 2,2 % i 2017 og 3,7% i 

2016. I tillegg ble det benyttet eksternt 

innleide gjennom rammeavtale med 

Manpower. Til sammen utgjorde bruken av midlertidig arbeidskraft 3,9 % av det totale 

årsverksforbruket. Avtalen med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft løp ut ved 
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årsskiftet, og det ble opprettet 14 faste stillinger i Salg og kunderelasjoner som erstatning for 

bruk av vikarbyrå. 

2.4 Turnover 

102 ansatte sluttet i 2018, noe som gir en turnover på 11,7 % i konsernet. Det er 

Regnskapshuset som har dratt opp turnover i 2018, men den er høy også i EM 1 og Finans. 

Regnskaphusets turnover er ikke unaturlig gitt fusjoner, samlokalisering og pensjonering. HR 

varslet en noe høyere turnover i 2018 gitt de store endringene vi står i.  

 

Selskap 2016 2017 2018 

Konsernet 773 785 841,8 

Bankdel 539 536 560,4 

EiendomsMegler 1 Nord-Norge 77 87 85 

SpareBank 1 Finans Nord-Norge 34 37 37 

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge 119 125 159,4 

 

Avslutning av ansettelsesforhold i 2018 skyldtes i hovedsak ordinære egenoppsigelser, 

hvorav 9 av 80 egenoppsigelser begynte i andre selskaper i konsernet. Gjennomsnittlig 

pensjonsalder i 2018 var 64,4 år. 

 

  Bankvirksomhet Finans EM1  Regnskapshuset  

Egenoppsigelse 40 5 13 22 

Pensjonist 4 1 0 8 

Avtaler 2 0 0 0 

Oppsigelse 0 0 0 0 

 

 

2.5 Tilbakemeldinger fra sluttede ansatte 

Konsernet startet høsten 2018 med å sende ut anonymiserte spørreundersøkelser til alle 

ansatte som slutter. Sluttårsaken er i hovedsak ny ekstern jobb. 21,3 % oppgir andre årsaker 

(intern jobb, pensjonering og flytting) og det er også tydelig at andre arbeidsgivere aktivt 

søker etter våre dyktige ansatte. Hele 58 % ble oppsøkt, og 41 % har selv vært på aktivt 
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jobbsøk. Når det gjelder innfrielser av forventninger, er det fortsatt lønnsutvikling og 

karrieremuligheter de er minst fornøyd med. Dette handler nok mye om forventningsstyring, 

men særlig karriereutvikling må håndteres bedre. Lederne må vise evne og vilje til å skape 

variasjoner og utfordringer i den ansattes hverdag, og så må arbeidet med karriereutvikling, 

stedfortredere og langsiktige erstattere aktiveres bredere.  

 

Så er det flott å konstatere at arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet i stort oppleves positivt. 

78 % beskriver forholdet til nærmeste leder som ganske godt og svært godt. Samtlige 

beskriver forholdet til nærmeste kollegaer som ganske godt og svært godt. Avslutningsvis vil 

94% anbefale oss som arbeidsgiver til andre.  

 

 

2.6 Kjønnsfordeling 

I konsernet er det flere kvinner enn menn. Andelen kvinnelige ledere var ved utgangen av 

2018 37 %, tilsvarende andel som i 2017. Ambisjonen er 40 % kvinneandel i ledelsen. 

Lønnsanalysene påviser ikke lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, noe vi er særlig 

tilfreds med. Det hører med til historien at konsernet ikke har hatt behov for særskilte tiltak 

innenfor dette området. Lederne har fått kursing og informasjon om lønnssamtaler og 

prestasjonsutvikling. Det skal lede til rett og forståelig lønnsfastsettelse, og samtidig bidra til 

å sikre at vi ikke skaper lønnsforskjeller som ikke lar seg begrunne.  



10 
 

 

Kvinnelige ledertalenter skal identifiseres og skal blant annet delta i konsernets LederLab i 

2019, som ledd i arbeidet med å få flere kvinnelige ledere. 

 

  
2016 2017 2018 

Ledelsen i SpareBank 1 
Nord-Norge Antall K/M Antall K/M Antall K/M 

Konsernledelsen 11 3 / 8  11 2 / 9 11 2 / 9 

Øvrige ledelse i banken 72 27 / 45  63 23 / 40 64 21 / 43 

Eiendomsmegler 1 Nord-
Norge 

14 3 / 11 16 5 / 11  15 5 / 10 

SpareBank 1 Finans Nord-
Norge 

8 4 / 4 5 4 / 1 6 5 / 1  

SpareBank 1 
Regnskapshuset Nord-
Norge 

10 4 / 6 12 5 / 7 14 8 / 6  

Sum 116 41 / 74 107 40 / 67 110 41 / 69  

Prosentvis fordeling 100 % 36% / 64% 100 % 37% / 64% 100 % 37% / 63% 

 

 

2.7 Alderssammensetning 

Alderssammensetningen har relativ lik profil som tidligere år (2016-2018), med en liten 

økning i gruppen 51-60 år. Sammenlignet med 2016 er gruppen over 61 år og 30 år og yngre 

blitt flere, mens sammenligning med 2017 er nær lik i alle aldersgrupper. Spredning av 

aldersgruppene blant region og enhetene er noe ujevn, med flere eldre ansatte i 

Konsernutvikling, Kreditt og risiko, og Region Hålogaland (snittalder fra 47,4 til 49,9 år), 

mens Salg og kunderelasjoner, Markets og Konsernfinans har i gjennomsnitt de yngste 

ansatte (snittalder fra 41,2 til 42,7 år). Snitt alder i banken er per desember 2018 44,4 år. 
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Gjennomsnittsalderen i konsernet er redusert med 0,5 år, fra 44,5 til 44 år. 

Gjennomsnittsalder 2015 2016 2017 2018 

Konsernet 46,7 44,6 44,5 44 

SpareBank 1 Nord-Norge 47,9 45,1 45,2 44,8 

EiendomsMegler 1 Nord-Norge 40,2 39,9 39,3 39 

SpareBank 1 Finans Nord-Norge 38,6 40,1 38,9 39,8 

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge 46,5 46,9 46,5 44,9 

 

3. Rekruttering  
I 2018 mottok konsernet 1 589 søknader til 136 utlyste stillinger. Konsernet er godt fornøyd 

med kandidatenes bakgrunn og kompetanse. 

 

Det er fortsatt problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft til noen av konsernets minste 

kontorer. I region Finnmark har vi nå iverksatt prøveprosjekter for å bidra til endring. Vi skal 

ha studenter som sommervikarer på finanssentrene, forsøker å få på plass lærlinger fra 

høsten 2019 og har arrangert Hackathon i Alta. Vi opplever en økt attraktivitet og kjennskap 

til oss i studentmassen i landsdelen, og blir i intervjuer trukket fram som den bedriften som 

gjør mye spennende overfor studentene.  

SpareBank 1 Nord-Norge har hatt tre kontorfaglærlinger fra videregående skole i 2018. 
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Sondre Strøm Nordnes har ansatt mange i Direktebanken Privat, i oktober 2018 var det lyst ut 16 stillinger på en gang i hans 

avdeling. 

Gjennom 2018 har vi satt søkelyset på unge i landsdelen, med utgangspunkt i rapporten om 

mangelen på arbeidskraft i Nord-Norge i årene fremover (Konjunkturbarometeret, 

Arbeidsmarkedet i Nord-Norge 08.09.2017). 2018 har vært et prøveår der vi har testet ut 

ulike aktiviteter, alt fra Hackhaton (prosjektarbeid for studenter for å komme opp med en 

idé), internships og trainee, til å satse på vikarstillinger og sommerjobb som langsiktige tiltak 

for mulige framtidige ansettelser. Vi har også benyttet anledningen til å gi unge ansatte 

muligheten til å være med på dette arbeidet. Det gir variasjon og utfordringer i hverdagen i 

tillegg til at det øker relevansen for målgruppa. 

Et av resultatene av fjorårets arbeid er karrierenord.no. Dette er et nettsted som skal koble 

studenter og arbeidsliv i Nord-Norge, og er laget og styrt av studenter med hjelp av ansatte i 

konsernet gjennom internships. Arbeidet med unge i Nord-Norge vil fortsette i 2019 med et 

nytt Hackathon, og deltakelse på ulike studentarrangement. 

 

Rekruttering 2017 2018 

Konsernet 93 114 

SpareBank 1 Nord-Norge  56 71 

EiendomsMegler 1 Nord-Norge 10 8 

SpareBank 1 Finans Nord-Norge 12 4 

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge 15 61 
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4. Prestasjonsstyring og belønning 
Belønning er en investering i bedre prestasjoner og realisering av mål, og skal bidra til å 

tiltrekke, utvikle og beholde dyktige ansatte. Fastlønn utgjør den største enkeltdelen av 

belønning med cirka 75%, etterfulgt av pensjon, kollektive goder, variable godtgjørelser, 

individuelle goder og forsikringer. 

 

4.1 Fast lønn 

Den generelle lønnsendringen i bankvirksomheten var i 2018 på 3 %, med en lik 

lønnsutvikling for begge kjønn i sammenlignbare stillinger. Forskjeller i lønn mellom 

kjønnene skyldes hovedsakelig at menn fortsatt innehar flere leder- og andre høytlønnede 

stillingstyper. Lønnsgruppe 5 og 6, de laveste lønnskategorier har stor overvekt av kvinner, 

mens lønnsgruppe 7 og 8 har tilsvarende overvekt av menn. 

 

Det eksisterer også ulikheter innad i stillingstyper som autoriserte finansielle rådgivere og 

bedriftsrådgivere. Forskjellene gjennomgås av hver region, for å forklare forskjellene, og 

rettes opp i der disse ikke kan forklares/begrunnes. Videre skal vi rette ekstra søkelys på 

rekruttering og lønnsfastsettelse. Lønnsutviklingen generelt for 2018 var på 2,8 % mens 

finansnæringen hadde en lønnsutvikling på 3,1 %. Det var noe høyere lønnsutvikling for 

Oslo-områdene enn landet for øvrig. 

 

Konsernets ledere fikk i fjor kursing og informasjon slik at de skal være i stand til å fastsette 

rett og forståelig lønn. De skal tydeliggjøre overfor den enkelte ansatte hva som skal til for å 

være i posisjon til å bli tildelt lønn. På den måten ønsker vi at lønnssamtalen skal ha et mye 

mer forretningsmessig preg og bidra til realisering av mål og prioriteringer. 

Lønnsfastsettelsen tar utgangspunkt i tre forhold: Leveranser, kvalitet og bidrag til 

organisasjonen.  
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4.2 Variable godtgjørelser 

Variable godtgjørelser i konsernet i 2018 var: 

• Individuelle bonusordninger i Markets og investeringsrådgivere 

• Provisjonslønn EM 1 

• Engangskompensasjon 

• Beredskapstillegg 

• Funksjonstillegg 

• Spareordning EK-bevis 

I bankvirksomheten ble det i 2018 delt ut engangskompensasjoner på kr 1 827 000 fordelt på 

92 personer. Engangskompensasjoner gis til medarbeidere (individuelt eller grupper) som 

belønning for ekstraordinære prestasjoner. 

 

4.3 Ansatterådgivning og betingelser 

Av 135 nyansatte i 2018, er 92 % blitt kunder i banken. Av de 99 som sluttet i 2018, er 76 

fortsatt kunder hos oss. De som har byttet bank etter fratredelse, har i hovedsak begynt i 

konkurrerende bedrifter. 

 

Ansatterådgiverne jobber proaktivt, og har i tillegg mye rådgivning knyttet til finansiering av 

nye boliger/fritidsbolig, samt bytte av bolig. I 2018 var det 360 ansatte som fikk den type 

rådgivning.  

 

4.4. Samfunnsløftet og internaktivering 
Konserntreffet i forbindelse med Finnmarksløpet i 2014 markerte et taktskifte der vi brukte 

en ansattesamling til å understøtte og øke 

kunnskap om samfunnsengasjementet. 

SNN-patruljen så dagens lys og våre ansatte 

fikk kjenne på kroppen hva vi faktisk er med 

på å skape. Siden den gang har det vært et 

nært samarbeid mellom fagmiljøene der vi 

aktiverer vår visjon og samfunns-

engasjement i tilknytning til arrangementer, 



16 
 

 

konkurranser og prosesser. I 2018 dreide vi skruen nok et hakk, gjennom Samfunnsløftet. 

Våre ansatte spilte inn film med «heistalen» om konsernet, de tok på seg patruljevesten og 

var ute og skaffet 10 000 innspill til Samfunnsløftet og ikke minst – vi lagde et nytt Oppdrag 

Nord-Norge i Harstad –GLØD.   

 

5. Arbeidsgiverforholdet 

Arbeidsgiverforhold omhandler de formelle rammene knyttet til arbeidsforhold. 

 

5.1 Partssamarbeidet og vernetjenesten 

Konsernet har en organisasjonsgrad på 58%. Det gir konsernets ansatte en tydelig stemme 

og bistand til å ivareta sine arbeidsvilkår, og det er også for arbeidsgiver en styrke å ha 

profesjonelle tillitsvalgte som bindeledd mellom ledelsen og ansatte. Det pågår 

forhandlinger for etablering av avtaler mellom fagforeningen Finansforbundet og EM 1 og 

Regnskapshuset. Ny bedriftsavtale mellom bank/SpareBank 1 Nord-Norge Finans og 

fagforeningene Finansforbundet og LO Finans, ble signert ved utløpet av 2018.  

 

Vernetjenesten samarbeider godt på tvers av selskapene i konsernet, og har i løpet av året 

jobbet systematisk og godt innenfor sitt ansvarsområde. Det er blant annet gjennomføre 

fem vernerunder og flere arbeidsmiljøkartlegginger i samarbeid med HR.  

 

Følgende saker ble behandlet i Fellesutvalget:  

• Forretningsstrategi 2017 – 2020 

• Byggeprosjektene 

• Kundestrategi og superservice 

• Arbeidsmiljø og ansatteundersøkelsene 

• HR-rapporter, årsrapport og HMS/IA-plan 

• Håndtering av seksuell trakassering og mobbing 

• Trivselstips/tiltak for arbeid i kontorlandskap 

• Ansatteordninger (SPOR, gruppeliv, funksjonærmidler) 

• Ledende og særlig uavhengige stillinger i SNN 
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• Kredittautorisasjon 

• GDPR 

• Ny personalhåndbok i Korsn 

• Varsling og klager – gjennomgang av erfaring og teori 

 

Partssamarbeid og vernetjeneste i konsernet er organisert på følgende måte: 

OVERSIKT ROLLER OG ORGANISASJONSTILHØRIGHET 

FELLESUTVALGET 

(11 MØTER I 2018) 

Arbeidsgivers representanter 

• Konsernsjef Jan-Frode Janson 

• Konserndirektør Petter Høiseth 

• HR-sjef Turid Aspenes 

Arbeidstakers representanter 

• Hovedverneombud Irina S. Møllersen 

• Hovedtillitsvalgt Finansforbundet Vivi Ann Pedersen 

• Hovedtillitsvalgt LO Finans Cecilie B. Wirkola 

Møtende vara 

• Nestleder KonsernMiljøUtvalget Ann Kristen Larsen 

• Nestleder Finansforbundet May-Britt Nilsen 

REGIONALE 

FELLESUTVALG 

• Helgeland og Salten 

• Hålogaland 

• Troms og konsernfunksjoner 

• Finnmark 

ARBEIDSMILJØUTVALG 

SAMARBEIDSUTVALG 

• EiendomsMegler 1 Nord-Norge 

• SNN Finans 

• SNN Regnskapshuset 

VERNETJENESTEN 

• Syv verneombud i bank 

• En SpareBank 1 Finans 

• To EiendomsMegler 1 Nord-Norge 

• Tre SpareBank 1 Regnskapshuset 

FINANSFORBUNDET 

• 14 tillitsvalgte bank 14 (inkl.2 vara) 

• Tre SpareBank 1 Finans 

• Tre SpareBank 1 Regnskapshuset 

LO FINANS • Seks tillitsvalgte 
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5.2 Ansatteundersøkelse 

Ansattundersøkelsen gjennomføres to ganger årlig for å gi et bilde på hvordan ansatte i 

selskapet opplever eget engasjement og arbeidsmiljø, og for å danne grunnlag for 

utviklingsarbeid i hver avdeling. Etter høstens undersøkelser jobber avdelingene med 

resultatene for å komme frem til grep som gjør de i stand til å ta et steg videre. Vårens 

undersøkelse er en mindre oppfølgning, hvor eventuelle avvik og nye problemstillinger tas 

opp. 

 

Oppslutningen er stor med henholdsvis 83 og 90% (vår og høst). Dette tyder på stor tiltro til 

undersøkelsen, og måten vi arbeider med resultatene. Undersøkelsen i 2018 kunne vise til 

en økning i opplevd stress. Det har vi tatt inn som prioritert område i HMS-planen for 2019.  

 

Samtidig viser undersøkelsen en styrke i ledernes evne til å gi ansatte gode og motiverende 

tilbakemeldinger. Det er gledelig, spesielt siden vi vet at ledelse er den største 

påvirkningsfaktoren til ansattes engasjement, arbeidsmiljø, utviklingsvilje og 

gjennomføringsevne. 

 

I 2018, som tidligere år er det positivt å se at engasjementet fortsatt er sterkt. Se under for 

utvikling av engasjement, fordelt på konsern og selskaper i perioden 2015-2018. 

 

Avdeling 2015 2016 2017 2018 
vår 

2018 
høst Måltall 

Konsernet 80 86 86 83 83 80 

SpareBank 1 Nord-Norge 83 86 86 85 84 80 

EiendomsMegler 1 Nord-Norge 86 92 85 84 83 80 

SpareBank 1 Finans Nord-Norge 88 73 85 78 78 80 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
Nord-Norge 

66 77 78 78 78 80 
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5.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Et bærekraftig og engasjerende arbeidsmiljø er avgjørende for at konsernets ansatte skal 

prestere og å ha det godt på jobb. Dette må og skal våre ledere ha kontinuerlig fokus på. 

Ansatteundersøkelsen med spørsmål om arbeidsmiljø er en viktig driver for å identifisere og 

sette i gang tiltak for å gjenopprette eventuelle svakheter i arbeidsmiljøet, i tillegg til at både 

ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste melder inn sine bekymringer til ledelsen. 

HR og vernetjenesten bistår ledelsen i organisasjonsutviklende tiltak og oppfølging av 

lederne. Det er tydelig at dette arbeidet har gitt resultater, ved at enkeltavdelinger har store 

framskritt på undersøkelsen. 

 

SNN SPOR er konsernets kostholds- og trimkonsept, og er den mest offensive delen av vårt 

systematiske HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å vurdere tiltak for å 

fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. SNN Spor er konsernets tiltak, og bidrar til sunn 

livsstil gjennom økt fysisk aktivitet og fokus på kosthold blant konsernets ansatte. Hele 87 % 

av konsernets ansatte deltar, og aktivitetsnivået ligger fortsatt godt over Helsedirektoratets 

anbefalinger om fysisk aktivitet.

 

SpareBank 1 Nord-Norge deltok i Holmenkollstafetten 

 

I desember 2018 ble konsernets kontor på Svalbard utsatt for væpnet ran. De tre ansatte ble 

ikke fysisk skadd, og følges opp i henhold til konsernets beredskapsrutiner. 

I tillegg til ranet, var det to registrerte tilfeller av trusler mot ansatte og to ulykker. 
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5.4 Sykefravær 

Konsernet har siden 2014 hatt 

et meget lavt sykefravær, 

under 3 %. I 2018 endret dette 

seg til 4,02 % (lege- og 

egenmeldt). Mye på grunn av 

flere langtidssykemeldinger.  

Sykefraværet er fortsatt lavt 

sett opp mot landsdelens 

statistikker.  

 

5.5 Overtid 

Registert overtid i 2018 var for konsernet på 20964 timer (12,4 årsverk), som tilsvarer 24,9 

timer i snitt per årsverk. Sammenlignet med 2017 er det en økning på 5425 timer. Omfanget 

totalt sett er akseptabelt, men med utfordringer i enkelte enheter og funksjoner.  

 

 

6. Lederutvikling 
Lederne har et særlig ansvar knyttet til utviklingen av sine ansatte og sin enhet. Konsernet 

har utarbeidet en lederprofil som er en «oversettelse» av forretnings- og risikostrategien. 

Den er brukt som grunnlag for valg av tiltak og innhold i utviklingen av vårt lederskap.  
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Under følger oversikt over formelle læringstiltak som tilbys lederne. I lys av økt fokus på 

compliance, bør det lages et obligatorisk pensum for alle ledere, det vil vi ha på plass i løpet 

av 2019.  

Målgruppe Tiltak 

Nye ledere 

• Introduksjonsløpet for alle nyansatte 

• Masterprogram Utviklingsorientert ledelse 

• Trening på utviklingssamtaler og oppfølging av ansatte 

• Individuell veiledning etter behov 

Ledernivå 1-3 

• Allianseutviklingsprogrammet 

• Alumniprogrammer 

• Ledersamlinger (1-2 ganger i året) 

Alle ledere 

• LederLab (fra 2019) 

• Ukentlige lederwebinarer 

•  Diverse e-læringskurs (HMS for ledere, GDPR, 

lønnstildelingssamtaler) 

Behovsstyrt 

• Deltakelse på konseptet til Olympiatoppen nord  

• Teamutviklingsaktiviteter 

• Individuell støtte og veiledning ved utfordringer i arbeidsmiljø, 

enkeltmedarbeidere, mobbing, sykefraværsoppfølging etc.  

• Tavlemøter og prestasjonsoppfølging 

Ledertalenter • LederLAB (fra 2019) 
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7. Ansatteutvikling 

7.1 introduksjonsløp 

Alle nyansatte gjennomgår et introduksjonsprogram for å bli kjent med konsernet, vår kultur 

og strategiske rammeverk. 83 nyansatte gjennomførte ulike deler av introduksjonsprogram i 

2018. Alle selskap med unntak av EM 1 sender sine nyansatte til dette programmet. I 2018 

bygde vi introduksjonsløpet rundt det strategiske kompasset:  

• Åpning for Nord-Norge 

• Historien/samfunnsløftet 

• Ansatte - Forpliktelser og forventninger  

• Kommunikasjon og samspilløvelser  

• Avkastning      

• Betydning av kundeopplevelsen og 1-tallet 

• Selskapspresentasjoner 

• Fans /Nummer 1     

• Juridiske forhold/Etiske dilemmaer 

• Kvalitet/Compliance/GDPR 

Ut over felles introduksjonsløp, har HR et strukturert læringsløp for nye PM-rådgivere og 

skreddersyr opplegg for nye BM-rådgivere. I tillegg ligger det en mengde kurs i 

læringsplattformen Utsikt som lederne kan shoppe fra. HR har per i dag ikke hatt kapasitet til 

å utarbeide strukturerte læringsløp for andre målgrupper enn bankens rådgivere og 

konsernets ledere.  

 

7.2 Bank-autorisasjoner 

Finansbransjen har etablert autorisasjonsordninger for PM-rådgivere, noe som skal sikre 

nødvendig kunnskap, ferdigheter og holdninger. Autorisasjonene bygger i stor grad på krav 

fra lovverk, og gir oss trygghet for at kunderådgiverne har nødvendig og oppdatert 

kunnskap. Avhengig av hvilke råd rådgiverne gir til kunder, må de gjennomføre og 

vedlikeholde autorisasjoner innenfor følgende områder: 

• Sparing og plassering (AFR) 

• Kreditt (ny i 2018) 
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• Skadeforsikring (GOS) 

 252 rådgivere er autoriserte finansielle rådgivere (AFR). 214 av dem er også godkjente 

gjennom Godkjenningsordningen for skadeforsikring (GOS) og 110 av dem har også bestått 

autorisasjonsordningen for kreditt i personmarkedet. I 2019 kommer det en fjerde 

autorisasjon – personforsikring.  

 

7.3 Andre læringsaktiviteter 

Det har vært gjennomført obligatoriske e-læringskurs for alle ansatte om hvitvasking og 

GDPR i 2018. I tillegg gjennomførte de ansatte mindre kurs om ulike temaer innenfor 

sikkerhetsproblematikk (nanolæring), retorikk-kurs og prestasjonsteknikk.  14 ansatte fikk 

utdanningsstipend. I tilknytning til ny kundestrategi og kundetilbud, er det også gjennomført 

læringsaktiviteter, og vi tester ut «superbrukere» innenfor ulike livsfaser og hendelser.  
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