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1.1.2015 Time + Klepp Sparebank 
= Jæren Sparebank  

•  Historisk sett over 600 sparebanker i Norge  
•  De fleste sparebanker er over 150 år 
•  Time 103 og Klepp 91 år når en fusjonerte 

•  I dag 105 sparebanker og 25 Sparebankstiftelser 
– 75 av bankene med i Eika Alliansen 

  



Ny bank på Jæren 

•  Strategisk og markedsmessig 
•  God «match» 

•  Større og sterkere 

•  Grunnlag for vekst 

•  Funding 

•  Stordriftsfordeler 

•  Attraktiv arbeidsplass 

•  Kompetansemiljø 

•  Børsnotert 

•  Mulighet for innhenting av kapital 

•  Ny grafisk profil 

•  Markedskommunikasjon 

Ny bank tuftet på lange tradisjoner 





Valg av sted for hovedkontor 

•  I en del fusjonsprosesser er valg av sted for hovedkontor det som 
kan by på utfordringer 

•  Ofte knyttet mye følelser og historie til dette  

•  I forhandlingene mellom Time Sparebank og Klepp Sparebank falt 
en rimelig raskt ned på Bryne som det naturlige valg der de to 
viktigste kriteriene var: 

•  Bryne ligger midt i vårt primærmarkedsområde som er kommunene 
Klepp, Time og Hå 

•  Her var flest konkurrenter samlet 





Bryne som regionsenter for finans…….. 



Lange tradisjoner for finans på Bryne 

•  Time Sparebank fra 1911 

•  Jæren Privatbank fra 1904 (Rogalandsbanken, Fokus og Danske) 

•  På det meste var det fem banker og flere forsikringsselskaper med 
egne kontor – som til sammen betydde mange arbeidsplasser 

•  Som byen på Jæren vil nok mange fortsatt prioritere å være til stede 
med kontor her 

 



Hva så fremover i finans 
•  Vi opplever at de større aktørene sentraliserer 

•  Resultat av flere viktige utviklingstrekk i vår bransje 
•  Fra bankbok til App – digitalisering 
•  Sterk konkurranse – krav til effektiv drift 
•  Utfordres av nettaktører 

 
•  Det innebærer færre årsverk/hender i arbeid i banksektoren 

•  Vi som lokalbanken på Jæren mener at nærhet til kundene er viktig 

•  Vårt hovedkontor på Bryne betyr i dag ca 50 årsverk  

•  Og nærmere 90 til sammen på 7 kontor på Jæren   
•  Klepp, Jærhagen, Kverneland, Undheim, Bryne, Varhaug og Vigrestad 




