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I LØPET AV FEM ÅR HAR banksjef Lars Nymo Trulsen besøkt rundt 60 ungdomsskoleklasser for å snakke om 
karrierevalg og økonomi. Hva vil du bli? Hva drømmer du om? Hva kan du gjøre for at drømmen skal bli 
virkelighet? Gjennom å besøke klasserommene, får Lars fortalt litt om både skatt og forsikring. Om yrkesvalg 
og lønnsnivå. Om budsjettering og forbruk. Og sammen med Ungt Entreprenørskap bidrar han og banken til at 
de unge elevene får en større mulighet til å bli sjefer i egne liv. 
Noen av de ungdommene han møter kan kanskje bli kunder i banken hans en dag, men neppe alle. For de 
fleste av oss er banktjenester noe som i dag utføres på nettet eller fra mobilen. For mange betyr det ikke så 
mye i hverdagen hvilken bank man har tilknytning til, og noen har valgt å benytte internasjonale nettbanker. 
Det valget skal man ha respekt for. 

MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK sikrer du ikke bare tilgang på de tjenestene du trenger i dag. Du 
sikrer også de tjenestene du kan trenge en gang i fremtiden, den dagen banken din trenger kunnskap om den 
hverdagen du lever i. Tilstedeværelse handler ikke bare om synlig logo eller store begivenheter. Den viktigste 
tilstedeværelsen handler faktisk om alle de små begivenhetene – om hverdagen. For eksempel i et klasserom. 

SOM BANKSJEF BESØKER LARS MANGE MØTEROM. 
DET FLOTTESTE ER ET KLASSEROM DER HAN KAN 

DISKUTERE KARRIERE OG ØKONOMI MED UNGDOM

HER BOR VI

Sannheten om temperaturene i Nord-Norge er mer nyansert 
enn mytene skulle tilsi. Selv om Karasjok har kulderekorden 
i Norge med 51,4 minusgrader, kan somrene på innlandet bli 
veldig varme. Temperaturer over 30 grader er ikke uvanlig i 
Øst-Finnmark. Sichccajarvi i Kautokeino målte 23. juni 1920 
høyeste registrerte maksimumstemperatur i Nord-Norge, med 
34,3 grader, mens Pasvik i Sør-Varanger har høyeste 
registrerte døgnmiddeltemperatur, 19,5 grader fra juli 1960. 
Tre av de sju varmeste tropedøgnene i Norge er registrert i 
Nord-Norge, med Grøtøy i Steigen (Nordland) som høyst: 24,7 
grader 1. juli 1972.


