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Til medlemmene i 
- Representantskapet
- Styret
- Ansvarlig revisor

Tromsø, 3. mars 2022 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 

Det innkalles til representantskapsmøte 

Torsdag 24. mars 2022 kl. 11.00  
I Rødbankens festsal, Storgata 65, Tromsø 

Til behandling foreligger: 

Sak 1/2022 Årsoppgjøret 2021 
Sak 2/2022 Revisjonshonorar 2021 
Sak 3/2022 Kjøp og pant i bankens egenkapitalbevis 
Sak 4/2022 Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån og 

fondsobligasjoner 
Sak 5/2022 Retningslinjer godtgjørelse 
Sak 6/2022 Rapport om godtgjørelse til ledende personer 
Sak 7/2022 Valg av tillitsvalgte 
Sak 8/2022 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte 
Sak 9/2022 Orientering om Rødbanken 

Møteleder er representantskapets leder, Roar Dons.  

Saksdokumentene er lagt ut i Admincontrol, på bankens nettside og publisert på Oslo Børs. 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 
SpareBank 1 Nord-Norge 

Kjersti Stormo  (sign.)    Liv B. Ulriksen (sign.) 
Styrets nestleder          Konsernsjef  



NOTAT TIL REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 

Fra: Styret i SpareBank 1 Nord-Norge 
Dato: Torsdag 25. februar 2022 
Sakstype: Beslutning  
Sak 1: Årsregnskap  

1. Bakgrunn
Årsregnskapet til en sparebank skal årlig godkjennes av representantskapet, og dette er følgelig
bakgrunn for denne saken.

2. Gjennomgang av saken
Regnskapet, inkludert noter, ligger vedlagt saken og berøres derfor ikke i dette notatet. Revisor
har revidert regnskapet og funnet det i tråd med gjeldende regelverk.

3. Styrets vurdering
Som det fremkommer av styrets beretning var 2021 et godt år for SpareBank1 Nord-Norge til
tross for et utfordrende år med Covid-19 pandemien.
Med en egenkapitalavkastning (ROE) på 15,1% for 2021 har konsernet nådd sitt mål om
avkastning på topp nivå mot sammenlignbare finanskonsern.

3. Forslag til vedtak

1. Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 for morbank og konsern
fastsettes som morbankens og konsernets årsregnskap for 2021.

2. Utbytte for 2021 foreslås fastsatt til 1.516 mill. kroner. Utbyttet fordeles som følgende:
• 702,8 mill. kroner til EKB eierne i form av kontantutbytte
• 813,1 mill. kroner til samfunnseid kapital som samfunnsutbytte.
• Kontantutbytte for 2021 fastsettes til kr 7,00 per EK-bevis
• Banken avsetter 302.455.313,53 kroner til utjevningsfondet.
• Banken avsetter 813.145.967,38 kroner til utbytte til bankens

samfunnseide kapital.
• Banken avsetter 349.950.453,36 mill. kroner til Sparebankens fond.

3. Utbytte utbetales til egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per 24.03.22. Bankens
egenkapitalbevis noteres ex utbytte 25.03.22.

4. Utbyttet for 2021 utbetales 12. april 2022.



Vedlegg 1: Årsregnskap, styrets årsberetning og erklæring fra styret og konsernsjef 
Vedlegg 2: Revisjonsberetningen fra revisor    









Strategiske satsingsområder 

Fokus på kjernevirksomhet og det å bygge verdier for våre eiere står fortsatt sentralt i konsernets 

strategi. Endret kundeadferd, nye forventninger fra samfunnet, samt regulatoriske krav er i sum de 

faktorene som fører til utvikling av konsernet SpareBank 1 Nord-Norge. 

'SpareBank l Nord-Norge har blitt mer digital som en konsekvens av pandemien. Investeringene 

innenfor IT-området har vært store og vil fortsatt være vesentlige. Konsernet har fått ny direktør for 

en ny enhet: Innovasjon og forretningsutvikling. Fokuset deres vil være prosessforbedringer, for å 

utvikle nye betjenings- og salgskanaler og for å optimalisere de eksisterende. Kunstig intelligens (Al) 

og maskinlæring er også sentrale områder som vil utforskes og utvikles videre. Samarbeid med 

SpareBank 1 Utvikling og de andre bankene i alliansen blir viktigere og viktigere; mye av 

utviklingsarbeidet er generisk, og å dra sammen er både en kraft og en kostnadsoptimaliserende 

mulighet. 

Ny og helhetlig virksomhetsstyring er nå etablert og under implementering. Gjennom 

virksomhetsstyringen vil det legges vekt på å gjennomføre, evaluere og justere nødvendige tiltak, i 

henhold til strategi og vedtatte prioriteringer. Det blir også lagt vesentlig vekt på samordning internt, 

og det gamle begrepet «konsernering» er tilført ny substans. 

Bærekraft er etablert som et nytt strategisk initiativ. Bærekraft skal gjennomsyre alt vi gjør, og 

fokuset vil bli betydelig skjerpet i året som kommer. Samtidig vil vi vie forretningspotensialet i 

bærekraft  mer oppmerksomhet. Vi tror all virksomhet må tuftes på bærekraft, og vi tror banken kan 

gjøre en forskjell og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Gjennom å fokusere på bærekraft vil vi 

utløse  ytterligere potensial for vekst og økt lønnsomhet også for vår virksomhet. Finansnæringen er 

tildelt en nøkkelrolle på veien mot grønn omstilling. Den rollen har SpareBank 1 Nord-Norge tenkt 

å  ta på alvor. Dette er også helt i tråd med vår strategi om å bidra til en attraktiv landsdel. 

Morselskapet 

SpareBank 1 Nord-Norge er morselskap i konsernet og har hovedkontor i Rødbanken i Tromsø. 53,6% 

av banken er eid av det nordnorske samfunnet og 46,4% er eid av private, hvorav 18% er nordnorske 

egenkapitalbeviseiere. Bankens kjernevirksomhet er å tilby finansiering til nordnorske bedrifter og 

husholdninger. Slik legger SpareBank 1 Nord-Norge til rette for verdiskapning og vekst i landsdelen i 

tråd med vår visjon; For Nord-Norge. 

I 2021 ble mer enn 10 milliarder kroner i portefølje overført til SpareBank 1 Helgeland. Samtidig fikk 

Sparebank 1 Nord - Norge en eierpost i SpareBank 1 Helgeland på 19,99%. 
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