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SpareBank 1 SMN har levd i et skjebnefellesskap med 
regionen siden 1823

SMN er i dag Midt Norges ledende finanshus. Banken reflekterer den økonomiske 
status for regionen og fremstår nær og annerledes. Veien frem til denne posisjonen 

har gitt mye læring…..
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ODIN

…..idag er SpareBank 1 SMN et finanshus som understøtter et bredt 
spekter verdiskapende aktiviteter
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En konkurransedyktig region, men Trondheim har en 
utfordring

Fire midt-norske regioner kommer på topp ti listen i NHO’s
nærings NM

Trondheim har isolert en 17. plass i Nærings NM og gjør det godt på nyetablering men har ennå 
mye å gå på når det gjelder vekst og lønnsomhet.

http://www.nho.no/kommunekaringer/resultat/



Kilde: SSB, analyse SpareBank 1 SMN
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Økonomiske indikatorer synliggjør befolkningsvekst, økt antall bedrifter, økende 
boligbygging og sysselsettingsvekst i regionen



Forsknings- og utdanning; Trondheim og Midt Norges viktigste 
komparative fortrinn?

Fra industrielt fokus på forskning til et bredt forskningsmiljø som dekker områder 
fra nanoteknologi til hjerneforskning i verdensklasse 

Fra forskning i norgesklassen Til forskning i verdensklassen

Dreiebenk 1960, NTH Centre for the Biology of Memory

Visjon : ”Trondheim, teknologiens Davos”



Industrialisering med utgangspunkt i byens forsknings- og 
utdanningsmiljøer – fortsatt Trondheim’s største utfordring. Mye har 

skjedd, potensiale for betydelig vekst – om vi vil det nok!

Kilde: http://www.ntnu.no/naringsliv/bedrifter



Olje-og gass-sektoren
Vi er fortsatt i en relativt tidlig fase og Midt-Norsk næringsliv har et stort potensiale 

for posisjonering innen olje-/oljeservice langs norskekysten

Fra forskning på 1980-tallet Til fullskala utvikling og drift i dag….

Fra noen milliarder i omsetning til en omsetning 65 mrd. kr  i 2012
Ca 654 virksomheter med mer enn 30.000 arbeidsplasser i 2012



6 av de 10 største laksekommunene  i Norge er i Midt-Norge
Regionen står for 30% av lakseproduksjon i Norge

1986: beholdning på 9 mill laks i regionen 2012: beholdning på 107 mill laks

Havbruk
En bærekraftig fremtidsnæring med enormt potensial. 

Trøndelagskysten verdens beste oppdrettsområde



Bygg, anlegg og eiendomsutvikling
Sterkt undervurdert som viktig verdiskapende aktivitet i Midt Norge

52 mrd i omsetning i regionen i 2011, over 10.000 arbeidsplasser i Sør-Trøndelag
Stort antall nye prosjekter på planstadiet, fra jagerflybase til nye veitraseer

Trondheim ca 1860 Trondheim i dag



Olje/Offshore

Med landsdelens desidert størst rådgivningsmiljø for næringslivet har 
SpareBank 1 SMN bygd opp 6 unike kompetansesentre i Midt Norge! 
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Forskningsbasert
industriutvikling

Landbruk Offentlig

Kunnskap om 
bransjer og 
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bransjerapporter
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kunder og 
samarbeidspartn
ere



Mer enn en bank: når vi finner samfunnsøkonomiske gode løsninger i 
fellesskap med våre kunder

Han karakteriserer 
hovedbankforbindelsen
Sparebank1 SMNs rolle 
som «avgjørende» for 

utfallet

Sparebank1 SMN ble redningen
«De kunne ha tatt en enkel
utvei og sikret seg det de var 
eksponert for. Men de så at det 
var store underliggende verdier 
i systemet, og valgte å bli 
værende, sier Steen.»



Mer enn en bank:  fordi vi kan bidrag vesentlig til utvikling av den 
regionen vi er en del av gjennom SpareBank 1 SMN Fondet
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Mer enn en bank. Fordi vi allokerer betydelige midler for å sikre utvikling av 
teknologibasert industri (pre-seed, såkorn, venture) og fordi vi bl.a. gjennom 

”Partnere for nyskaping” stimulerer nyskapning og kobler næringslivet til NTNU-
SINTEF miljøene

Partnere for nyskaping:

Avtale mellom SMN og NTNU i 2006, NTE 
med fra 2009 og Sintef fra 2011

Et langsiktig samarbeid med fokus på 
verdiskaping og utvikling
Ungt Entreprenørskap
Trondheim Makers
Grûnderjakten
Start NTNU
Venture Cup
Midt-Norge Take-off
Innovator
NTNU Discovery
Proventure Seed, Midvestfondene og M&R 
såkornfond
Technoport



Mer enn en bank: selvstendig 
trøndersk bedrift med alle 
kompetansefunksjoner og all 
beslutningskraft her

Næringslivets rådgiver og partner – og 
beslutningene tas her

1.200 dyktige ansatte bidrar med 
kompetanse på alle fagfelt i et moderne 
finanshus.

I en digitalisert verden; Folk går aldri av 
moten!

Flinke folk som bor og arbeider her og
som tar beslutninger her er uansett å
foretrekke. Alltid.

Hovedkontor 
sikrer viktig 
kompetanse i 
regionen



Og så noen ord om verdiskaping og økonomisk utvikling i 
tøffe tider…..

Som bank mener vi alvor når vi sier at vi har et skjebnefellesskap med regionen.
Vi ønsker å finne gode løsninger også i vanskelige perioder. ….



I 2008 var det bare de norske bankene som opprettholdt og 
økte utlånene til bedrifter og privatpersoner

Nordea

Fokus

SMN

4,8%DNB

-8,6%

-2,0%

Terra 2,5%

7,0%

Endring i totalt utlånsvolum for utvalgte banker og bankgrupperinger i Norge fra Q1-2008 til Q4-2008

Kilde: bankens kvartalsregnskaper Q1-08 til Q4-08

Utenlandske banker «strupet» kreditten 



Vi valgte å kalle det IS I MAGEN

Is i magen

Styret vedtok i september 2008 en strategi for 
hvordan vi skal forholde oss i en periode preget av 
en internasjonal økonomisk nedgang med negative 
konsekvenser også for regionale bedrifter og 
husholdninger.

I perioden er det vår ambisjon at vi skal gjøre alt for 
å ivareta vårt samfunnsansvar som kapitalformidler 
til næringslivet, til kommunene og til 
husholdningene i vår region.. 

Fra Årsrapport 2008



Vi er igjen litt bekymret og har  blåst liv i ”is i magen” 
strategien

En tsunami av nye regler treffer bankene og begrenser vekstkraft 
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IFRS
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RECOVERY 
PLAN

Likviditets 
indikatorer

Pilar I
Pilar II
Pilar III

Markedsrisiko

Stresstester



Verdiskaping handler først og fremst om personer og om initiativ: 
Vi kan tilrettelegge infrastruktur og kapital, men til slutt handler det om 

personlig initiativ  og gjennomføringskraft

….noe denne regionene har mange gode eksempler på:

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=rA6j9zV36XPS_M&tbnid=0ZWGm6DHwA02xM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.aftenposten.no/digital/nyheter/Sokkrike-pa-beroringsskjerm-6676377.html&ei=z2E1UumJH4qR4ATjqoCwBg&psig=AFQjCNGOrQU0oe1VgvcrvCe4pggP2zQiFA&ust=1379316559548344
http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=rA6j9zV36XPS_M&tbnid=0ZWGm6DHwA02xM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.aftenposten.no/digital/nyheter/Sokkrike-pa-beroringsskjerm-6676377.html&ei=z2E1UumJH4qR4ATjqoCwBg&psig=AFQjCNGOrQU0oe1VgvcrvCe4pggP2zQiFA&ust=1379316559548344


Regionens og bankens fremtid knyttes til regionens komparative fortrinn 
og vår evne til å utnytte den kunnskap og de ressurser vi har her

Europas beste utdanning og 
forskningsmiljø

Råvarer og kystlinje med 
verdens bete kvalitet

Nærhet og kunnskap om olje 
og gass aktiviteten i Norge

En bank som vil bidra med 
kunnskap og kapital

KUNNSKAP

FORUTSETNINGER

MULIGHETER

SKJEBNEFELLESSKAPET



Vi inviterer til å diskutere verdiskapning og øvrige regionale 
utfordringer på vår konferanse NæringsDriv den 29. oktober

VELKOMMEN!



Appendix



Skjebnefellesskapet
Vår ambisjon handler om å bidra til å utvikle regionen og bety mer for 

våre kunder enn noen annen bank
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2000 2002 2004 2006 2008 2010

BNP regionen

SMN

Utlånsvolum og BNP for regionen 
indeksert med 2001 som 100

SMN utlånsvolum og regionens BNP

Utlånsvolum for banken er indeksert mot BNP fylkesfordelt fra SSB. Fra 2001 til 2005 sammenligner 
vi mot BNP for Trøndelag, fra 2005 inkluderer vi  BNP for Møre og Romsdal etter kjøpet av Romsdal 
Fellesbank

Selvstendig regionalt 
finanshus

Kraftsentrum for å 
virke i og utvikle 
regionen

Bety mer for bedrifter 
og personer i vårt 
markedsområde enn 
hvilken som helst 
annen bank

Strategisk ambisjon



Ved å tilby lån og full bredde av finansielle produkter bidrar 
banken til kraft i de økonomiske blodårene i regionen!

Utlån:

108.968.000.000

Innskudd:

55.268.000.000

..og  store deler av bankens overskudd blir igjen i 
regionen og gjør det mulig å utvikle banken og 
regionen videre…..

Ca 90% av bankens 
utlån ligger i 
kjerneområdet


