Det faglitterære fond
Retningslinjer for forvaltning
av
Det faglitterære fonds midler

Økonomiutvalget
Økonomiutvalget er underlagt Det faglitterære fonds styre og skal fungere som
referansegruppe for administrasjonen ved større plasseringer.
Økonomiutvalget skal ha to medlemmer. Det faglitterære fonds styreleder skal alltid
være medlem. I tillegg velges en representant som også skal være medlem av
fondsstyret. Denne representanten velges for ett år av gangen. I tillegg oppnevnes en
sekretær fra administrasjonen.
Økonomiutvalget skal påse at fondets midler forvaltes på best mulig måte, både med
hensyn til sikkerhet og avkastning.

Det faglitterære fonds midler kan plasseres i:
1. Innskudd i norske banker
Innskudd skal være dekket av bankenes sikringsfonds garanti på to millioner kroner.
Banker som benyttes til innskudd skal ha en forvaltningskapital som er større enn ti
milliarder kroner.
2. Sertifikater og obligasjoner
Midler kan plasseres i verdipapirer utstedt av stat, fylke, kommune og
finansinstitusjoner samt verdipapirer som er godkjent av forvalter med en rating som er
bedre enn BBB+. 1
Verdipapirene skal være i norske kroner.
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Kredittverdigheten til utstederne av sertifikater og obligasjoner blir fortløpende vurdert. Utstedere med
best kredittverdighet (f.eks. den norske stat) får AAA. En rating på BBB+ betyr at utsteder har meget høy
kredittverdighet og lav risiko.

Verdipapirer kan ha en løpetid på inntil tre år, men rentebindingen skal være kortere
enn 12 måneder.
3. Pengemarkedsfond
Pengemarkedsfondet skal være i norske kroner.
Pengemarkedsfondet skal ha en forvaltningskapital på over 500 millioner kroner.
4. Etiske/Socially Responsible Investing (SRI) aksjefond
Inntil fem millioner kroner kan plasseres i etiske/SRI aksjefond.
Aksjefondet skal ha en forvaltningskapital på over 50 millioner kroner.

Begrensninger
Ingen enkeltplasseringer i sertifikater eller obligasjoner skal være større enn pålydende
ti millioner kroner.
Inntil ti millioner kroner kan plasseres i obligasjoner med løpetid inntil tre år til forfall
under forutsetning av at rentebinding ikke overskrider 12 måneder.
Inntil 50 millioner kroner kan plasseres i ett pengemarkedsfond.2
Det faglitterære fond skal kunne frigjøre plasseringene på tre dager.

Vedtatt på årsmøtet i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 2005.
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Lovgivningen for verdipapirfond pålegger fondene å spre plasseringene på mange utstedere.

