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AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industri
konsern. Hensikten med vår virksomhet er å skape verdier
for våre kunder, eiere, medarbeidere, leverandører og
samfunnet. Vår attraktivitet synliggjøres gjennom måten
vi skaper og forvalter våre verdier.
«Hensikt, mål og verdier» skal i korte trekk gi en oversikt
over hvem vi er, hva vi står for og hva vi vil oppnå. Skal vi nå
våre mål, er det en forutsetning at alle våre medarbeidere
har en klar oppfatning om hva som forventes av deres
arbeid. Målene i dette heftet er derfor et premiss for alle
delmål som utvikles på alle nivåer i konsernet.
Historien om AF Gruppen er preget av en verdibasert
bedriftskultur. Våre kjerneverdier har røtter tilbake til
tiden før AF Gruppen ble etablert 1986 og har endret seg
lite. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet,
som vi forventer at alle våre medarbeidere skal kunne
identifisere seg med og etterleve.
«Hensikt, mål og verdier» skal motivere oss og gi veiledning
til hvordan vi sammen skal videreutvikle AF Gruppen. Ved
å styre vår organisasjon inn mot utfordrende oppgaver og
mål basert på et tydelig verdigrunnlag, vil vår virksomhet
over tid beholde og forbedre sin posisjon i markedet.
Konsernledelsen
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Visjon

Vi rydder
fra fortiden…
Med fokus på miljø, energi og
gjenvinning skal vi forsvarlig
fjerne og eliminere materialer,
grunn og energiløsninger som
er skadelige for miljøet.
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…og bygger
for fremtiden
AF Gruppen skal
gjennom entreprenørånd
og kompetanse tilby
løsninger som møter dagens
og fremtidens energi- og
miljøutfordringer.
9

Forretningsidé

AF Gruppen skal
skape verdier
og muligheter
gjennom prosjektvirksomhet med
en kompromissløs
holdning til sikkerhet
og etikk.
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Entreprenørkonsern
AF Gruppen har en bred portefølje av prosjektrettet
virksomhet.
Vi påtar oss et helhetlig ansvar fra konseptutvikling til
produkter, tjenester og løsninger.

Skaper verdier
AF Gruppen skaper verdier og muligheter for våre eiere,
ansatte og samfunnet gjennom vårt fokus på å realisere
lønnsom vekst.

Forme fremtiden
AF Gruppen skal skape fremtidsrettede og bærekraftige
løsninger på nåtidens utfordringer.

Sikkerhet og etikk
AF Gruppen skal ha en grunnleggende forståelse og aksept
for at skader på personer, materiell og arbeidsmiljø skal
unngås.
AF Gruppens virksomhet og ansatte skal kjennetegnes av
god etisk framferd i alle samfunn og markeder vi opererer i.
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Mål
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Eiere
Mål
• Vi skal skape en kontinuerlig verdivekst som gjør oss
attraktiv for aksjonærer og investorer, og som gir handlefrihet for vår virksomhet
• Vi skal ha en driftsmargin og avkastning på investert
kapital som er høyere enn gjennomsnittet for børs
noterte selskaper som det er naturlig å sammenligne seg
med
• Vi skal søke muligheter og organisere og drive virksomheten slik at de verdier vi skaper blir synliggjort
Måleparameter og måltall
• EVA (Economic Value Added)
= resultat før skatt
+ rentekostnad
– konsernets kapitalkostnad
• EBIT (Earnings Before Interest and Tax)
= Resultat før renter og skatt
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Medarbeidere
Mål
• Vi skal være en foretrukket arbeidsgiver blant sammenlignbare selskaper
• Vi skal rekruttere og utvikle medarbeidere som har evne
og selvstendighet til
– å identifisere seg med kjerneverdiene og følge
adferdskoden
– å analysere
– å se forretningsmuligheter
– å lede og inspirere
– å treffe beslutning og iverksette
• Vi skal legge vekt på intern rekruttering
• Vi skal trene og utvikle våre medarbeidere gjennom
utviklingsprogram som er i samsvar med våre mål og
verdier
• Medarbeidere skal gis konkurransedyktige betingelser.
Vi skal ha et lønnssystem som gir lønn etter prestasjoner
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Måleparametere og måltall
• Alle medarbeidere skal evalueres minst én gang per år
• Det skal gjennomføres utviklingssamtale med alle
ansatte minst en gang pr. år
• Null arbeidsrelatert sykefravær
• H-verdi = 0 (ingen skader med fravær)
• Sykefravær forårsaket av virksomheten = 0
• Medarbeidertilfredshet > 5 (skala 1-6)
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Kunder
Mål
• Vi skal arbeide systematisk og målrettet med sikte på å
identifisere og tilfredsstille kundenes ønsker og behov
• Våre produkter og tjenester skal leveres til avtalt kvalitet,
tid og pris
• Vi skal etablere og utvikle langsiktige relasjoner til
utvalgte kunder
Måleparameter
• Kundeforhold evalueres med hensyn på lønnsomhet,
kundetilfredshet og sikkerhet (H-verdi)
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Leverandører
Mål
• Våre leverandører skal bidra til effektiv verdiskaping i
våre prosjekter gjennom å levere produkter og tjenester i
henhold til gjeldende krav og til avtalt tid og kostnad
• Vi skal benytte konsernets totale kjøpekraft og et internasjonalt marked for å øke konkurransekraft og sikre
tilgjengelig kapasitet
• Vi skal kun benytte leverandører som forplikter seg i
henhold til UN Global Compact
Måleparameter
• Leverandørforhold evalueres med hensyn på tilført verdi,
Leverandørtilfredshet, og sikkerhet (H-verdi)
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Samfunn
Mål
Gjennom innovasjon, nyskaping og kompetanseutvikling
har vi som ambisjon om å tilføre samfunnet en ekstra verdi
gjennom et bærekraftig entreprenørskap.
• AF skal søke miljøteknologi og energiløsninger som
bidrar til et bedre miljø, reduserer avfall og forbruk av
ikke fornybare ressurser
• Vi skal bidra til å fremme ressurser og teknologi som
skaper fremtidens samfunn og arbeidsplasser
Måleparameter og måltall
• Gjenvinningsgrad > 80%
• Måloppnåelse i henhold til FNs Global Compact
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Helse, miljø og sikkerhet
Mål
All planlegging og gjennomføring skal være basert på
en grunnleggende forståelse og aksept for at:
• Alle uønskede hendelser og forhold har en årsak og at de
dermed kan unngås
• All belastning på ytre miljø skal minimeres
• Erfaring fra uønskede hendelser og forhold skal brukes
i det forebyggende HMS-arbeidet
• HMS-arbeid skal utføres systematisk og med en kontinuerlig forbedring
• Alle medarbeidere i AF Gruppen skal vise adferd som setter
gode eksempler og sikrer positive holdninger til HMS
• Ansvar for HMS skal ligge i linjeorganisasjonen
• AF skal ha en høy grad av beredskap for å minimere
skader og tap
Måleparametere og måltall
• Unngå skader på personer, arbeidsmiljø og materiell
• Null arbeidsrelatert sykefravær
– H-verdi = 0 (ingen skader med fravær)
– Sykefravær forårsaket av virksomheten = 0
• Bedre kildesorteringsgrad enn sammenlignbare selskaper
• AF Gruppen skal ha som mål å etterleve miljøstandarden
ISO 14001
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Verdier

Til å stole på
Frihet til å utøve entre
prenørånd, og disiplin
i henhold til mål og krav
Grundighet
og hardt arbeid
Vilje til lønnsom vekst
Ledelse gjennom
tilstedeværelse og
innlevelse
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Til å stole på
• Det er medarbeiderne og spesielt lederne, som representerer virksomhetens moral og samvittighet
• Moral og samvittighet er en følge av den modning som
skjer gjennom sosial påvirkning fra ledere, medarbeidere
og andre
• Alle medarbeiderne har rett og plikt til å bidra i diskusjoner omkring forhold og prosesser i virksomheten. Når
beslutninger er tatt skal de gjennomføres raskt, lojalt og
effektivt
Frihet til å utøve entreprenørånd og disiplin
i henhold til mål og krav
• Vår operative virksomhet skal være desentralisert
• Vi skal gi rom til medarbeidere som ser og griper muligheter som bidrar til at vi å når våre mål
• Vi skal belønne medarbeidere som gjennom initiativ,
kreativitet og dristighet øker vår verdivekst
• Vi skal ha disiplin i henhold til mål og krav. Avvik skal
behandles med korrigerende og forebyggende tiltak skal
iverksettes
• Det skal være god balanse mellom frihet og disiplin
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Grundighet og hardt arbeid
• Grundighet og forberedelse er primære faktorer for å
lykkes med et arbeid
• Utholdenhet sikrer en grundig forberedelse, en klar
og fullstendig beslutning, en komplett utførelse og en
pålitelig dokumentasjon
• Risikovillighet betinger fleksible medarbeidere som kan
sette inn ekstra krefter når situasjonen krever innsats
• Ansvar er en forpliktelse til å innfri mål og krav
Vilje til lønnsom vekst
• Vi skal oppnå kontinuerlig verdivekst gjennom lønnsom
omsetningsvekst
• Vi skal være forretningsmessig i all vår virksomhet
• Vi skal øke vår evne til vekst gjennom å utvikle og utvide
vår evne og kapasitet til å drive en voksende organisasjon
• Vi skal satse på nye forretningsområder der vi kan oppnå
konkurransemessige fortrinn
• Vi kan fusjonere med eller kjøpe opp en bedrift som kan
gi oss verdivekst
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Ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse
• Å være tilstede og gå foran er det viktigste normdannende element
• Vi skal konsentrere ressursene på få, prioriterte og
definerte oppgaver. Prioritering er å velge og velge bort
• Den som blir ledet har krav på å bli veiledet i det arbeidet
som skal utføres
• Å korrigere er en nødvendig del av lederfunksjonen.
Kontroll er en del av korrektivet og en del av
forberedelsen
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