
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 ett 

medlem og en sekretær fra administrasjonen. 

 

Økonomiutvalget skal påse at fondets midler forvaltes på best mulig måte, både med 

hensyn til sikkerhet og avkastning.  

 
 

Langsiktig investeringsstrategi 
 

Bærekraftige investeringer 

 

Det faglitterære fond skal ikke investere i selskaper eller aktivaklasser som er, eller kan 

bli oppfattet som, uetiske. Investeringene skal være i samsvar med FNs Global 

Compact. 

 

FNs Global Compact 

 

FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, 

arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. 

 

Menneskerettigheter 

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonale anerkjente  

menneskerettigheter, og 

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. 

 



Arbeid 

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å  

føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,  

Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, 

Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og 

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes. 

 

Miljø 

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, 

Prinsipp 8: ta initiativ for å fremme økt miljøansvar, og 

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. 

 

Bekjempelse av korrupsjon 
Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing  

og bestikkelser. 

 

Generelle begrensninger 

 

Det skal investeres i fond og ingen enkeltpapirer. 

 

Inntil 50 millioner kroner kan plasseres i ett pengemarkedsfond1.  

 

Det faglitterære fond skal kunne frigjøre plasseringene på tre dager. 

 

Begrensninger per aktivaklasse: 

 

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. Pengemarkedsfond og obligasjonsfond 

 

Pengemarkedsfondet skal være i norske kroner. 

 

Fond skal kun investeres innenfor Investment Grade2. 

 

 

 
1 Lovgivningen for verdipapirfond pålegger fondene å spre plasseringene på mange utstedere. 
2 «Investment Grade» omhandler kredittratingen til selskaper som utsteder obligasjoner. «Investment   

  Grading» brukes om rating AAA, AA, A og BBB. 

Fond skal alene ha en forvaltningskapital på over 500 millioner kroner. 



 

Inntil ti millioner kan plasseres i obligasjonsfond med løpetid inntil tre år til forfall 

under forutsetning av at rentebinding ikke overskrider 12 måneder. 

 

 

Rammer for forvaltning 

 

Det faglitterære fonds langsiktige investeringsstrategi er utformet som en prosentvis 

fordeling av fondets midler mellom ulike aktivaklasser, med tilhørende frihetsgrader. 

Fordeling og frihetsgrader er diktert som følger: 

 

      Allokering   

      Mål Min Maks Referanseindeks 

Referansestyrete investeringer 100 %       

 Aksjer  15 % 10 % 20 %  

  Aksjer innland 5 % 2,5 % 7,5 % OSEBX 

  Aksjer utland 10 % 7,5 % 12,5 % MSCI All Country Index i NOK 

 Obligasjoner 60 % 45 % 75 %  

  Obligasjoner innland 40 % 30 % 50 % ST4X 

  Obligasjoner utland 20 % 15 % 25 % Barclays Global Corporate Indeks 

 Pengemarked 25 % 15 % 40 % ST1X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt på årsmøtet i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 2. april 2017.  

 


