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FOLKETRYGDFONDETS OPPDRAG
Vi skal skape verdier for fellesskapet.
Folketrygdfondet skal være en ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier. Vi skal være
en langsiktig investor og eier i markedene vi opererer i og sikre god avkastning over tid.

FOLKETRYGDFONDETS TRE HOVEDMÅL
Hovedmålene skal sikre at vi oppfyller vårt oppdrag. Målene viser hva vi fokuserer på. Både våre løpende
arbeidsoppgaver og særlige tiltak vi iverksetter støtter oppunder disse målene.

1

Vi skal være en ansvarlig kapitalforvalter som bidrar til verdiskaping
og oppnår meravkastning gjennom aktiv forvaltning
Dette skal vi oppnå gjennom:
å utnytte våre særtrekk som er langsiktighet, størrelse, risikoevne og kompetanse
høy grad av risikobevissthet
utvikling av velfungerende markeder
samfunnsansvarlig og god eierskaps- og kreditorutøvelse
kapitaltilførsel til næringslivet

2

Vi skal ha tillit og godt omdømme
Dette skal vi oppnå ved å:
ha velfunderte prinsipper for vårt arbeid
sørge for god intern og ekstern kommunikasjon
vise stor grad av åpenhet og tilgjengelighet
opptre forutsigbart og saklig

3

Vi skal ha en kompetent og engasjert
organisasjon som driver effektivt
For å klare dette må vi ha:
et faglig sterkt miljø som samarbeider godt
en dynamisk organisasjon
god ledelse
kostnadseffektiv drift basert på anerkjente standarder
god operasjonell risikostyring

VÅRT VERDIGRUNNLAG
Folketrygdfondets verdigrunnlag ble etablert etter en bred prosess hvor hele organisasjonen
var engasjert. Våre grunnverdier er et viktig fundament som sier noe om hva vi legger vekt på,
og hvordan vi skal opptre i vår organisasjon.

Kompetanse
Vi legger vekt på profesjonalitet i innhold, utførelse og resultater.
Integritet
God, selvstendig vurderings- og beslutningsevne er viktig hos oss.
Initiativ
Vi skal aktivt bidra til effektiv drift og videreutvikling.
Omtanke
Vi skal gi av oss selv og gjøre hverandre gode.

FOLKETRYGDFONDETS STYRINGSPYRAMIDE

Vårt oppdrag
Vi skal skape
verdier for fellesskapet

Våre hovedmål
Ansvarlig kapitalforvalter som bidrar til
verdiskaping og oppnår meravkastning
Tillit og godt omdømme
Kompetent, engasjert og effektiv organisasjon
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