
En drivkraft for vekst på Helgeland 

Utviklingstrekkene  

Sagt om Helgeland høsten 2013 

1 

”- Helgeland er en av landets mest ressursrike og spennende 

regioner! 

 

Det sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF) 

- Det gjelder å bevisstgjøre folk om Helgelands mange sterke sider 

og utfordringer i fremtiden. Det gjelder både for de som bor i 

regionen allerede og alle andre, sier Arve Knutsen.” 

 

Nettside: Nordland fylkeskommune 30.10.13 
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Lokalbanken  

Lønnsom og ledende 
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Helgeland alle muligheter – regionen vokser både i befolkning 

og verdiskaping. 
 

• Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for 

   vekst på Helgeland. 
 

• Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde 

   posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland. 
 

• Banken skal være en aktiv støttespiller i utviklingen av 

   Helgeland. 
 

• Helgeland Sparebank har som den eneste banken på 

   Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil. 
 

̶ Et regionalt finanshus og et bredt distribusjonsnett. 

̶ En fremtidsrettet bank og en samfunnsengasjert lokalbank. 

̶ En attraktiv kunnskapsvirksomhet  
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Lokalbanken  

Samfunnsansvar gjennom overskuddsdeling 
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Norske sparebanker har mulighet til å gi deler av sitt overskudd 

tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til ”allmennyttige formål”. 

 

• Helgeland Sparebank er en stor bidragsyter til samfunns- 

   utviklingen i regionen både gjennom ordinær bankdrift og 

   sponsing samt gavestiftelse. 

 

• Bankens gavestiftelse prioriterer barn og ungdoms oppvekst- 

   vilkår samt verdiskapende virksomhet i bred forstand. 

 

̶ Idrett og kultur samt opplevelsesøkonomi. 

̶ Kunnskap og forskning samt innovasjonstiltak. 

̶ Idretts- og kulturstipend. 

̶ Kunnskapspris. 

̶ Samfunnspris. 
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Sagt om Helgeland Sparebank 
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”Jeg har vært på besøk i Helgelandsregionen 15. januar 2013. 

En imponerende landbruksregion langt nord. 

 

Mange trakk fram Helgeland Sparebank som en viktig 

samarbeidspartner for at de har kunnet satse på landbruk. 

 

Jeg vil takke dere for den innsatsen dere gjør for landbruket i 

regionen.” 

 

Brev: Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum 30.01.13 
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Sparebanken 
ble  bondevenn 

Lokalbanken  

Sagt om Helgeland Sparebank 
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”- Dere sier ja når andre sier nei og har deltatt i en rekke 

utbyggingsprosjekter her på Helgeland”. 

 

I hver en krok og over hele Norge snakkes det om Helgeland 

Sparebank.  

 

Reportasje: Bondebladet 11.04.13 

 

 

 

 

 

Hvis prosjektet er bra, så er banken med! 
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Takk for oppmerksomheten! 
 
EN DRIVKRAFT 
 

FOR VEKST 

Roar Olderskog 
-bedriftsrådgiver 
Helgeland Sparebank 


