Kystverkets verdigrunnlag

– Vi tar ansvar for sjøvegen

Kystverkets verdigrunnlag
Fremtidsretta
I Kystverket ser vi fremover, vi søker stadig ny kunnskap, driver
kontinuerlig utvikling og er endringsvillige. Vi er dyktige til å se hva
som er viktig for brukerne våre og oss selv.
Engasjert
I Kystverket har vi respekt for brukere, samarbeidspartnere og
hverandre, vi drar i samme retning og gjør hverandre gode. Vi er
stolte av hvem vi er og av hva vi gjør.
Pålitelig
I Kystverket følger vi lover og regler, og er gode rollemodeller til
sjøs og på land, vi er sannferdige i vår kommunikasjon og opptrer
profesjonelt. Vi setter vår stolthet i å levere det vi skal til riktig tid
og med rett kvalitet.
– Vi tar ansvar for sjøvegen

Fremtidsretta
•
•
•
•
•

Vi har visjonen for Kystverket i
horisonten og ser langt inn i fremtiden.
Vi er dyktige til å orientere oss etter hva
som er viktig for brukerne våre og for oss selv.
Vi viser endringsvilje, tenker nytt, og har mot til å prøve
nye løsninger.
Vi søker ny kunnskap og driver utvikling
Vi utvikler organisasjonen for å løse flere og mer
komplekse oppgaver.

– Vi tar ansvar for sjøvegen

Engasjert
•

•
•
•
•
•
•

Vi er dedikert i arbeidet og jobber sammen
på tvers av fagområder og geografi.
Vi har respekt for brukere, samarbeidspartnere og
hverandre.
Vi bruker faglig uenighet til utvikling
Vi viser omsorg for hverandre.
Vi inkluderer hverandre og er fleksible i samarbeidet.
Vi framsnakker hverandre og Kystverket.
Vi gjør hverandre gode og er stolte av hvem vi er og hva
vi gjør!
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Pålitelig
•
•
•
•
•
•
•

Vi løser samfunnsoppdraget.
Vi er lojale mot mål og beslutninger.
Vi setter vår stolthet i å levere det vi skal til riktig tid og til
riktig kvalitet.
Vi er profesjonelle, tar ansvar for å ha riktig kompetanse
og holdninger til arbeidet.
Vi er til å stole på og er sannferdige i vår kommunikasjon
Vi viser oss tilliten verdig.
Vi følger lover og regler og er gode rollemodeller til sjøs
og på land!

– Vi tar ansvar for sjøvegen

KYSTVERKET
VI TAR ANSVAR FOR
SJØVEIEN

FRAMTIDSRETTA

Vi sikrer effektiv sjøtransport

ENGASJERT

Vi sikrer trygg ferdsel i norske
farvann og havområder
Vi hindrer / begrenser miljøskade som
følge av akutt forurensning i norske
havområder eller på norsk territorium

PÅLITELIG

Vi utvikler kysten og
havområda til verdens
sikreste og reineste

