
“Integritet er å gjøre 
det rette, selv når 
ingen ser deg”  
C.S. Lewis

Etiske 
Retningslinjer



2

BESKYTT
konfidensielle og personlige opplysninger. 
Vern om selskapets integritet og eiendeler

ETTERLEV
nasjonale og internasjonale  
lover og forskrifter

UNNGÅ
interessekonflikter,  
tilretteleggingsbetalinger og korrupsjon

RESPEKTER
menneskerettigheter og likestilling

BIDRA
til bærekraftig utvikling, helse og sikkerhet
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Kjære kollega, 

Nammos nåværende og fremtidige suksess bygger på at 
vi i fellesskap forplikter oss til å etterleve verdiene våre - 
engasjement, presisjon og omtanke – hver dag, og i alt vi gjør. 

Vi skal sikre at vi holder en høy etisk standard,  
og følger alle relevante lover, regler og forskrifter.  
Og det er gjennom den daglige driften at vi skal gjøre oss 
fortjent til ryktet som en troverdig og pålitelig aktør.  

Vi opererer innenfor en strengt regulert industri, og om vi ikke 
klarer å følge reglene kan det få store konsekvenser for 
vårt omdømme. Derfor kan beslutningene våre 
aldri gå på kompromiss med loven, eller 
med kravene til helse, miljø og sikkerhet.

Alt dette krever at hver og en av oss  
tar et personlig ansvar for å overholde  
de etiske retningslinjene i selskapet.           
Og alle ledere, inkludert meg selv, har 
i tillegg et viktig ansvar for å bygge 
en kultur der disse retningslinjene 
til enhver tid overholdes. Det må rett 
og slett være i kjernen av alt vi gjør. 

Takk skal dere ha!

Morten Brandtzæg

Konsernsjef

November 2020

Konsernsjefen har ordet
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Vi er entusiastiske og 
kreative og søker alltid 
etter de beste løsningene.

ENGASJEMENT
Vi er pålitelige og presise 
både når det gjelder 
teknologi og forretninger.

PRESISJON
Vi er inkluderende og åpne 
for nye ideer og fremmer 
lagånd og samarbeid.

OMTANKE
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Nammos visjon og verdier står sentralt i alt vi foretar oss.

Visjon  
Securing the future – Sikre fremtiden 

 � Vi skal levere produkter og tjenester av høy 
kvalitet  til våre nasjonale og allierte styrker. 

 � Vi skal sikre fremtidig utvikling av miljøvennlige 
produkter, prosesser og tjenester

 � Vi skal sikre videre vekst basert på en sterk 
økonomisk utvikling. 

 � Vi skal utvikle og sikre en bærekraftig 
virksomhet for våre kunder og ansatte.

 � Vår fremtidige utvikling avhenger av et sikkert 
og trygt arbeidsmiljø. Vi skal vektlegge 
verdien av hver enkelt medarbeider.

Verdier 
Kjerneverdiene våre er engasjement, presisjon  
og omtanke og utgjør grunnpilarene i måten  
vi driver vår virksomhet på, de definerer 
hvordan vi håndterer ansatte og eksterne 
interesser og er retningsgivende for hvordan 
vi ønsker å bli oppfattet av våre kunder.

Våre verdier skal være kjernen i Nammos 
bedriftskultur. Ved å følge våre kjerneverdier 
bygger vi tillit og en god etisk standard 
i hele Nammo-gruppen.

Nammos visjon og verdier
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“All kontakt og 
omgang med 
eksterne interesser 
og samfunnet for 
øvrig skal foregå  
på en etisk og 
korrekt måte” 
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Nammo krever at alle ansatte og styremedlemmer 
i  Nammo-konsernet holder en høy standard når det 
gjelder integritet og ærlighet og at alle opptrer med 
aktsomhet på vegne av virksomheten. 

All kontakt og omgang med eksterne interesser og 
samfunnet for øvrig skal foregå på en etisk og korrekt 
måte. Vår suksess er betinget av at vi etterlever de 
etiske retningslinjene og policyer, lover og forskrifter i 
alle land vi opererer i, samt alle gjeldende nasjonale og 
internasjonale retningslinjer.

8Om de etiske retningslinjene

8Vår forpliktelse

8Hvem gjelder de etiske retningslinjene for?

9Hva forventes av deg?

9Hva skjer hvis du ikke etterlever de etiske retningslinjene? 

10Plikt til å rapportere

10Hvordan varsle om kritikkverdige forhold

12Vårt bidrag til bærekraftig utvikling

Oversikt
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og  prosedyrer. Ved tilfeller der det ikke er noen 
konflikt mellom våre policyer og gjeldende lokale 
lover, men våre policyer krever en høyere standard og 
har strengere krav, skal våre policyer ha forrang.

Etterlevelse krever forpliktelse. Dersom du skulle havne 
i en situasjon der du er usikker på om handlingene dine 
er lovlige, forventer vi at du ber om råd og veiledning. 

Du må ikke operere i “gråsoner” og utsette 
deg selv og selskapet for unødig risiko.

HVEM GJELDER DE ETISKE 
RETNINGSLINJENE FOR?

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte 
og styremedlemmer i Nammo-konsernet, uansett 
lokalisering og uavhengig av stilling eller ansvar. 

Nammo-konsernet består av Nammo AS, dets 
heleide datterselskaper og datterselskaper 
under direkte eller indirekte kontroll av Nammo 
AS, heretter referert til som Nammo.

Vi forventer også at de etiske retningslinjene, 
eller tilsvarende etiske standarder, gjelder 
for våre interessenter, for eksempel våre 
kunder, forretningspartnere, leverandører, 
distributører og tjenesteleverandører.

“Alle eksisterende og nye ansatte i Nammo 
skal få en kopi av de etiske retningslinjene.”

“De etiske retningslinjene gir ikke 
svar på enhver tenkelig situasjon 
du kan komme opp i. Derfor 
oppfordrer vi deg til å rådføre deg 
med din nærmeste leder eller andre 
ressurser i organisasjonen hvis du er 
usikker på hva du skal gjøre.”

Våre etiske retningslinjer fastsetter standarden 
for etisk og profesjonell atferd som ansatte 
og representanter for Nammo skal bruke som 

en rettesnor i kontakt og omgang med hverandre, 
kunder og forretningspartnere. De viser hvordan vi 
skal utøve integritet i alt vi gjør. Denne standarden 
understøttes med aktuelle spørsmål og svar og 
gir en oversikt over relevante interne policyer og 
prosedyrer. Retningslinjene gir også informasjon 
om hvem vi kan spørre om råd og hjelp.

De etiske retningslinjene er godkjent 
av styret i Nammo AS. 

VÅR FORPLIKTELSE

En god internkultur for etterlevelse er avgjørende for å 
beskytte selskapets verdier og omdømme. Etterlevelse 
handler om å drive virksomheten i tråd med lovverket 
i de landene vi opererer i. Vi er forpliktet til å opptre 
på en etisk, bærekraftig og ansvarlig måte. Vi støtter 
og fremmer prinsippene til FNs Global Compact og 
OECDs (organisasjonen for økonomisk samarbeid og 
utvikling) retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Disse etiske retningslinjene skal hjelpe oss 
med å etterleve lover, oppnå viktige mål for 
selskapet og legge til rette for godt lagarbeid.

Vårt mål er fullstendig og absolutt etterlevelse. Vi skiller 
ikke mellom viktige lover og mindre viktige lover.

Begrepet “lover” omfatter lover/lovvedtak, forskrifter 
og bestemmelser på nasjonalt og lokalt nivå. I tillegg 
forventer vi at du etterlever våre interne policyer 

Om de etiske 
retningslinjene
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“Du er ansvarlig for dine egne 
beslutninger. Ingen, ikke på noe som 
helst nivå, har myndighet til å be deg 
gjøre noe ulovlig eller uetisk.”

Når du står overfor en krevende 
beslutning eller en situasjon som ikke 
kjennes helt rett, vil vi anbefale deg å 
bruke spørsmålene i navigasjonshjulet 
som veiledning. 

Å ta etiske valg betyr også at du har 
ansvar for å søke råd og hjelp når dette  
er nødvendig. 

NAVIGASJONSHJULET
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“Vi har alle ansvar for å lese, 
 sette oss inn i og følge Nammos  
etiske retningslinjer.”

HVA FORVENTES AV DEG?

Som ansatt i Nammo har du ansvar for å lese og 
sette deg inn i de etiske retningslinjene og holde deg 
oppdatert på selskapets policyer og prosedyrer.

 �  Følg standardene i de etiske retningslinjene i 
ditt daglige arbeid. Opptre med integritet. 

 �  Be om veiledning og opplæring hvis du har spørsmål 
eller er i tvil om hvordan du skal gå frem for å 
handle i tråd med de etiske retningslinjene. 

 � Del kunnskap og gode fremgangsmåter med andre. 

 �  Vær oppmerksom på handlinger av andre 
ansatte eller tredjeparter som ikke er i 
tråd med våre etiske retningslinjene. 

 � Si fra hvis du oppdager brudd på de etiske 
retningslinjene. Ta opp kritikkverdige forhold via 
en av kanalene selskapet har stilt til rådighet. 

 �  Vær samarbeidsvillig og åpen i alle 
saker tilknyttet etterlevelse. 

 � Er du leder, forventer vi at du går 
foran med et godt eksempel.

HVA SKJER HVIS DU IKKE ETTERLEVER 
DE ETISKE RETNINGSLINJENE?
Nammo ser svært alvorlig på manglende etterlevelse 
av våre etiske retningslinjer, da dette kan volde 
stor skade på Nammos forretningsinteresser og 
omdømme. Brudd på retningslinjene kan føre til 
disiplinærtiltak, inntil og inkludert oppsigelse 
av arbeidsforholdet eller kontrakten. 

Kilde: Kvalnes, Ø. & Øverenget, E.

ØKONOMI
Er det verdt det?

LOVEN

Er det lovlig?

IDENTITET
Er det i tråd 

med verdiene 
våre?

MORAL
Er det riktig?

OMDØMME
Vil det gå utover 
troverdigheten 

vår?

ETIKK

Kan det 
forsvares?
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:  
Varslingsrutiner – “Do the Right Thing” 
(“Gjør det rette”).

 
HJELP OG RÅD 
Konsernavdeling legal & compliance.

Hos Nammo betyr personlig ansvar å gjøre det rette. Vi skal alltid være ærlige,  
sannferdige og pålitelige og opptre i tråd med våre kjerneverdier.

Vi vet at det krever mot å rapportere antatte 
brudd på de etiske retningslinjene. Ingen ansatte 
skal bli utsatt for gjengjeldelse når de, i god 

tro, rapporterer kritikkverdige forhold eller brudd på 
Nammos etiske retningslinjer, lover og forskrifter.

Hvis du mener noen har gjort, gjør eller har planer om 
å gjøre noe som ikke oppfyller standarden i våre etiske 
retningslinjer, har du plikt til å gjøre noe med det. Først 
bør du ta opp saken med din nærmeste leder eller med 
HR-ansvarlig. Ved mer alvorlige forhold må vi følge våre 
prosedyrer for rapportering av kritikkverdige forhold.

Nammos ledere skal tydeliggjøre nødvendigheten 
av å rapportere kritikkverdige forhold raskt, og de 
skal skape et miljø som fremmer åpen og frivillig 
rapportering og vektlegger problemløsing.

Snakk med personen(e) det gjelder.  
Nammo oppfordrer deg til å ta opp saken 
direkte med personen(e) det gjelder.

ELLER hvis dette ikke er mulig eller 
du synes det er ubehagelig:

ELLER hvis dette ikke er mulig eller 
du synes det er ubehagelig:

ELLER hvis du mistenker regelbrudd og 
oppriktig mener at saken ikke kan håndteres 
via noen av de ovennevnte kanalene:

Snakk med din nærmeste leder. 
Den første du bør henvende deg til 
når du skal rapportere kritikkverdige. 
forhold, er nærmeste leder.

Rapporter de kritikkverdige forholdene 
under streng fortrolighet eller anonymt via 
vår interne varslingstjeneste: SpeakUp.

Kontakt HR-avdelingen, tillitsvalgt 
eller lokal compliance ansvarlig.

Alle Nammos enheter  har fått sitt 
eget nasjonale kontaktnummer 
til varslingstjenesten i tillegg 
til nettadressen. Du finner 
mer informasjon på Nammos 
intranettsider under “SpeakUp” 
eller på lokale oppslagstavler.

HVORDAN VARSLE OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 

“Nammo tolererer ikke gjengjeldelser mot 
ansatte som i god tro tar opp kritikkverdige 
forhold knyttet til etterlevelse.”

Plikt til å  
rapportere
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HVORDAN VARSLE OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Q.   Hva er Nammos SpeakUp-tjeneste? 
Kan jeg bruke den anonymt?

A.  Nammos SpeakUp-tjeneste er et 
interaktivt telefon- og internettbasert 
rapporteringssystem som er døgnåpent 
og betjenes av en ekstern operatør. Som 
det er forklart i våre varslingsrutiner; 
“Gjøre det rette”, så kan ansatte også 
rapportere regelbrudd anonymt hvis det er 
ønskelig. Når rapporten er mottatt starter 
en digital kommunikasjonsprosess med 
den ansatte der anonymiteten ivaretas.  

Q. Jeg ønsker å rapportere kritikkverdige 
forhold i forbindelse med en 
kollega. Hvordan gjør jeg det?

A. Det aller viktigste er at du tar opp saken. 
Snakk med din overordnede hvis du føler 
deg fortrolig med det. Han eller hun er 
der for å støtte og hjelpe deg med å velge 
riktig fremgangsmåte. Hvis du synes 
det er ubehagelig, følger du selskapets 
varslingsrutiner for kritikkverdige forhold.



12

VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:  
Bærekraftsrapporten 

 
HJELP OG RÅD  
Konsernavdeling legal & compliance, 
HMS-avdelingen, HR-avdelingen

Bærekraft betyr å dekke våre nåværende 
behov uten at det går utover kommende 
generasjoners muligheter til å dekke 

sine behov. Bærekraft er basert på tre søyler: 
sosiale forhold, klima/miljø og økonomi.

For Nammo betyr dette at vi skal handle på en etisk 
måte, vise samfunns –og miljøansvar og samtidig ha 
fokus på økonomiske resultater og god selskapsstyring.

Vi støtter globale tiltak som FNs Global Compact og 
følger OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Forretningsintegritet 
Nammo skal utvikle og sikre en bærekraftig 
virksomhet på lang sikt både for kunder 
og ansatte. Vi mener at nøkkelen til å 
lykkes er å sikre forretningsintegritet 
innad i selskapet og i verdikjeden.

Integritet i verdikjeden 
For Nammo betyr integritet i verdikjeden 
at alle våre forretningspartnere 
opererer på en etisk måte som ivaretar 
menneske- og arbeiderrettigheter 
og samtidig verner om miljøet.

Ansattes sikkerhet og helse
Nammos suksess avhenger av våre dyktige 
ansatte. Det er derfor viktig for oss å ivareta 
de ansattes sikkerhet, helse og utvikling.

Miljøansvar
Nammo har direkte innvirkning på miljøet 
gjennom produksjon og testing av selskapets 
produkter og tjenester, gjennom forbruk av 
papir og energi, avfallshåndtering, innkjøp og 
bruk av transportmidler. Vi skal stadig jobbe 
for å verne om miljøet og ta i bruk den mest 
effektive teknologien for å lykkes med dette.

Produktansvar
Nammo mener at bærekraftsansvaret 
for et produkt starter i utviklingsfasen. 
Vi skal bestrebe å ta i bruk miljøvennlige 
materialer i våre produkter og prosesser, 
og sikre at vi oppfyller relevante standarder 
og kundens forventninger. Vi skal håndtere 
avfallsstrømmer på en ansvarlig måte.

VÅRE FEM PRIORITERTE 
BÆREKRAFTSOMRÅDER ER:

5

Vårt bidrag til  
bærekraftig utvikling
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NAMMO PRIORITET

NAMMO PRIORITETNAMMO PRIORITET

NAMMO PRIORITETNAMMO PRIORITET

NAMMO PRIORITET

NAMMO PRIORITET NAMMO PRIORITET

UTRYDDE 
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING 
MELLOM KJØNNENE

UTRYDDE 
FATTIGDOM

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

REN ENERGI 
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID 
OG ØKONOMISK 
VEKST

INDUSTRI, 
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE 
BYER OG 
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG 
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

STOPPE 
KLIMAENDRINGENE

LIVET I 
HAVET

LIVET PÅ  
LAND

FRED, 
RETTFERDIGHET OG 
VELFUNGERENDE 
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE
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 “Vi inngår aldri 
kompromisser når 
det gjelder helse  
og sikkerhet”
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16Ledelse

17Atferd på arbeidsplassen 

18Likestilling og ansettelse på like vilkår 

20Helse og miljø 

21Sikkerhet

22Produktsikkerhet 

24Ivareta menneskerettighetene 

Sikring av 
de ansatte 
og miljøet
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:  
Personalpolitikk

 
HJELP OG RÅD 
Din leder, HR-avdelingen

VÅR STANDARD
Ledelse i Nammo, på alle nivåer, kjennetegnes av engasjement og samarbeid, tydelig og konsekvent 
kommunikasjon, involvering og delegering, tett oppfølging og kontinuerlig utvikling av ansatte. 

ALLTID:
 � prioritere helse, miljø og sikkerhet 

(HMS) foran lønnsomhet

 � sette Nammos behov foran dine egne 

 � se fremover, sette retning og vise 
vei gjennom egen atferd 

 � ta tidsriktig, gjennomtenkte, faktabaserte, 
hensiktsmessige og tydelige beslutninger

 � delegere ansvar og myndighet for å 
realisere våre strategier og mål

 � kommunisere nøyaktig, direkte og ærlig

 � ta den nødvendige og vanskelige samtalen

 � reagere når noe går galt

 � oppmuntre til kontinuerlig forbedring 
og utvikle kompetanse

 � anerkjenne de ansatte for hvem de er som 
enkeltpersoner, og deres sterke sider 

 � bidra og oppfordre til et miljø med fokus på 
samarbeid og deltakelse, og lytte mer enn du snakker

 � dele innsikt og kunnskap med andre

 � gi det lille ekstra for kolleger, kunder og eiere

 � være åpen, transparent og ansvarlig

 

ALDRI: 
 � ta beslutninger til fordel for deg selv 

 � spre rykter, snakke nedsettende om eller 
undergrave arbeidet til kolleger

 � unnlate å ta opp vanskelige saker med 
overordnede eller kolleger

Ledelse
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RELEVANTE DOKUMENTER: 
Personalpolitikk

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, HR-avdelingen, 
konsernavdeling legal & compliance

17

VÅR STANDARD
Vi er et internasjonalt konsern med ansatte fra ulike kulturer, bakgrunner og erfaringer.  
Vi har alle ansvar for å bidra til å skape et inkluderende arbeidsmiljø, der alle føler seg  
respektert og verdien av mangfold på arbeidsplassen anerkjennes.

ALLTID:
 � behandle kolleger, kunder og 

interessenter med respekt

 � kommunisere nøyaktig og direkte,  
og både gi og be om tilbakemelding

 � ha et åpent sinn og respektere og 
lytte til andres synspunkter

 � være inkluderende og fremme 
mangfold på arbeidsplassen

 � etterleve verdiene våre, støtte 
kollegene dine og utvise lagånd

 � si fra hvis du er vitne til eller opplever 
diskriminering, trakassering eller vold

 � følge de etiske retningslinjene våre og 
alt av policyer, regler og bestemmelser 
som gjelder virksomheten vår

 � ALDRI: 

 � diskriminere kolleger eller andre personer du 
kommer i kontakt med som ansatt i Nammo

 � opptre på en måte som fornærmer, 
ydmyker eller truer andre

 � tolerere eller overse slik diskriminering eller atferd

 � godta narkotika, alkohol, våpen 
eller vold på arbeidsplassen

 � opptre som om du er den eneste som kan utføre 
en oppgave eller håndtere en utfordring

Atferd på arbeidsplassen
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VÅR STANDARD
Nammo har forpliktet seg til å etterleve kjernekonvensjonene til Den internasjonale 
arbeiderorganisasjonen (ILO), OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og ESU-direktivet 
(europeisk samarbeidsutvalg). Nammos personalpolitikk er basert på prinsippene om likestilling 
og mangfold. Ved å unngå diskriminering på arbeidsplassen øker vi produktiviteten og utnytter 
den enkelte ansattes talent og prestasjoner mer effektivt.

ALLTID:
 � anerkjenne den ansattes rett til å danne 

eller være aktiv i fagforeninger og 
representantorganisasjoner i tråd med 
nasjonale lover, tariffavtaler og lokal praksis

 � informere og konsultere  
fagforeningsrepresentanter om saker som kan 
påvirke ansettelse - eller arbeidsforhold

 � gi like muligheter til alle ansatte, uten 
diskriminering eller fordommer

 � fremme likestilling på arbeidsplassen med 
lønn i henhold til nasjonale standarder, 
tariffavtaler og andre relevante rammeverk

 � skape et inkluderende arbeidsmiljø, der 
alle føler seg respektert og verdsatt og kan 
bruke kompetansen sin på beste måte, uten 
å oppleve diskriminering og trakassering

 � sikre at forretningspartnere og leverandører 
ikke bedriver upassende arbeidspraksis. 

 � jobbe for å bekjempe moderne slaveri 

ALDRI: 
 � blande deg inn i eller påvirke de ansattes frie valg 

om å danne eller melde seg inn i en organisasjon 
som skal representere deres interesser

 � behandle fagforeningsmedlemmer bedre 
eller dårligere enn andre ansatte

 � forfremme eller degradere ansatte 
basert på din personlige mening. 

“Vi godtar ingen form for diskriminering, 
trakassering eller mobbing.”

Q.  En kollega er i ferd med å ansatte en ny person. 
Jeg har mistanke om at kollegaen diskriminerer 
en kvinnelig kollega av meg som er gravid, men 
som er interessert i jobben. Hva kan jeg gjøre?

A.  Du gjør rett i å melde fra om kritikkverdige 
forhold, ettersom vi ikke skal tolererer noen 
form for diskriminering. Først av alt bør du be 
kollegaen din om å drøfte utvelgelseskriteriene 
med HR-avdelingen. Hvis du ikke ser noen 
endring, bør du ta opp saken med din 
nærmeste overordnede eller en tillitsvalgt. 
Hvis du ikke er komfortabel med å rapportere 
gjennom linjeorganisasjonen kan du bruke 
vår etablerte varslingskanal SpeakUp. 

Likestilling og ansettelse 
på like vilkår
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RELEVANTE DOKUMENTER:  
Personalpolitikk, (People Policy), 
Prinsipper for leverandøratferd 
(Supplier Conduct Principles), 
Selskapserklæring om moderne slaveri 
(Modern Slavery Act Statement) 

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, HR-avdelingen, tillitsvalgte, 
konsernavdeling legal & compliance.

19
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:  
HESS Policy, HMS Direktivet, rutine 
for HMS-forbedringer, periodisk 
revisjon og rapportering

 
HJELP OG RÅD:  
HMS-ansvarlig, tillitsvalgt, 
sikkerhetsansvarlig, produksjonsleder, 
produksjonssjef, HMS-avdelingen

VÅR STANDARD
Nammo har forpliktet seg til å drive virksomheten på en måte som verner om miljøet  
og samtidig sørger for en arbeidsplass som ivaretar de ansattes helse og sikkerhet.

ALLTID:
 � etterleve og, der det er mulig, overgå alt av lover, 

policyer og rutiner knyttet til miljø med sikte på å 
verne om og bedre miljøet for alle interessegrupper 
som berøres av vår produksjonsvirksomhet

 � redusere avfall mest mulig, resirkulere eller 
endre bruksområdet til overskuddsmaterialer 
og avhende alt avfall i tråd med lover og 
bestemmelser i landene vi opererer i

 � bestrebe etter å velge materialer og stoffer i 
utviklingsfasen som minimerer produktenes 
miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet, og 
som ikke er skadelige verken for ansatte, 
kunder eller andre interessegrupper

 � umiddelbart rapportere brudd på lover, 
policyer og prosedyrer knyttet til miljø

ALDRI: 
 � godta brudd på lover, policyer og prosedyrer 

knyttet til miljø, men rapportere dem og 
ta initiativ til å håndtere problemet

 � bevisst velge materialer og stoffer i 
utviklingsfasen som kan være skadelige 
for ansatte, kunder eller andre

 � blande avfall ved avhending av overskuddsmaterialer 
når kildesortering er påkrevd

 � oppbevare kjemikalier eller materialer sammen som 
kan øke risikoen for skade på personer eller miljøet

Helse og miljø
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RELEVANTE DOKUMENTER:   
HMS-policy og -direktiv, rutine 
for HMS-forbedringer, periodisk 
revisjon og rapportering

 
HJELP OG RÅD:  
HMS-ansvarlig, tillitsvalgt, 
sikkerhetsansvarlig , produksjonsleder, 
produksjonssjef, HMS-avdelingen

21

VÅR STANDARD
Nammo-konsernet har sin virksomhet i forsvars- og romfartsindustrien. Vi håndterer 
energetiske materialer i tillegg til at vi utfører mekanisk produksjon, varmebehandling, kjemisk 
overflatebehandling og monteringsoperasjoner. 
Sikkerhetsspørsmål har høyeste prioritet i Nammo, og de blir jevnlig gjennomgått av ledelsen  
på alle nivåer.

ALLTID:
 � rapportere alle ulykker og nestenulykker for å 

bidra til læring i hele Nammo-organisasjonen og 
med det redusere risikoen for personskader

 � bruke pålagt verneutstyr.

 � følge oppsatt arbeidsinstruks, og bidra til å forbedre 
denne sammen med prosess ansvarlige for å sikre at 
både erfarne og nye ansatte til enhver tid er i stand 
til å produsere kvalitetsprodukter på en trygg måte

 � rapportere alle sikkerhetsbrudd for å sikre 
at våre ansatte, våre materielle verdier 
og vår teknologi alltid er beskyttet 

ALDRI: 
 � godta brudd på lover, policyer og rutiner 

knyttet til helse, miljø og sikkerhet – derimot 
må du rapportere dem og samarbeide med 
din nærmeste leder for å løse problemet

 � sette i gang drifts -eller vedlikeholdsaktiviteter 
uten å gjennomgå risikoanalyse, 
arbeidsinstrukser og nødvendig verneutstyr

 �  se på at en ansatt setter seg selv eller andre i 
fare ved å unnlate å følge arbeidsinstruks eller 
bruke påkrevd verneutstyr – derimot må du 
si fra og håndtere problemet umiddelbart

 � glemme å rapportere nestenulykker eller 
farlige situasjoner som kan bidra til å redusere 
fraværsskader (Lost Time Injury – LTI), og forhindre 
skader på materialer/utstyr eller miljøskader

Sikkerhet
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:  
HMS-policy, bærekraftsrapport

 
HJELP OG RÅD:   
Produkt- eller programsjef, utviklingssjef, 
L6S Black Belt, HMS-avdelingen, 
konsernavdeling kommunikasjon

VÅR STANDARD
Ansvaret for et produkt begynner under utviklingsfasen. Vi er opptatt av å bruke miljøvennlige 
materialer i utvikling, produksjon -og prosesser. Vi samarbeider nært med våre kunder for å 
sikre at vi oppfyller deres sikkerhetskrav til våre produkter og at disse ivaretas gjennom hele 
produktets levetid.

ALLTID:
 � analysere alle sider ved helse og sikkerhet 

under produktets levetid for å avdekke og 
eliminere problemer i størst mulig grad

 � gjennomgå material listen for eksisterende produkter 
og produkter i utviklingsfasen for å oppfylle REACH-
forskriftens rapporteringskrav for farlige stoffer 

 � etterleve alle nasjonale og internasjonale 
standarder for produktsikkerhet -og kvalitet

 � gjennomføre alle påkrevde inspeksjoner og 
prøver (f.eks. testing av produksjonspartier) 
nøyaktig og i tide for å sikre at all dokumentasjon 
er oppdatert, nøyaktig og fullstendig

 � rapportere alle kritikkverdige 
forhold knyttet til sikkerhet

ALDRI: 
 � glemme å inkludere kunder i utarbeidelsen av 

produktet for å sørge for at sikkerhet blir integrert 
i produktene våre i tråd med kundens krav

 � unnlate å informere brukere nedstrøms hvis 
produktene inneholder farlige stoffer i mengder 
som overstiger grensene i REACH-forskriften

Q.  Jeg hørte fra en kunde at en sluttbruker 
opplevde feil på et av produktene 
våre. Hva skal jeg gjøre?

A. Ved ulykker eller produktfeil er det en rekke 
komplekse faktorer som krever dyptgående 
analyse og grundige undersøkelser, både hos 
kunden og hos oss. Din oppgaver er å sørge for 
at rette person i Nammo underrettes. Ansatte 
skal aldri uttale seg om ulykker, produktfeil eller 
andre operasjonelle hendelser med mindre de 
har mandat til dette. Hvis ansatte ikke overholder 
dette, kan selskapets omdømme skades, og 
Nammo kan få unødig erstatningsansvar.

Produktsikkerhet
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ALLTID:
 � følge de internasjonale anerkjente 

menneskerettighetene der vi driver vår virksomhet

 � utvikle og produsere produkter i tråd med 
internasjonalt anerkjente konvensjoner

 � kreve at leverandørene etterlever prinsippene våre 
for leverandøratferd (Supplier Conduct Principles)

 � handle uten diskriminering eller fordommer

 � bidra til et arbeidsmiljø fritt for trakassering

 � fremme likestilling på arbeidsplassen

 � behandle mennesker med verdighet og respekt

 � si ifra hvis noen er i umiddelbar fare 
når de utfører jobben sin

ALDRI:
 � benytte deg av eller støtte bruk av tvangsarbeid 

i virksomheten vår eller hos leverandører

 � være redd for å rapportere noe du mener er 
et brudd på noens menneskerettigheter

 � kjøpe seksuelle tjenester når du er på jobb eller 
utfører oppdrag for Nammo. Dette er forbudt 
ved lov i flere land og bidrar til menneskehandel, 
som er et brudd på menneskerettighetene

VÅR STANDARD
De ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Det er vårt ansvar å sørge for et bærekraftig 
arbeidsmiljø med rettferdige vilkår for alle som jobber for oss. Vi respekterer og jobber i tråd 
med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og sørger for at vi følger FN’s prinsipper for 
menneskerettigheter. Vi har nulltoleranse for brudd på menneskerettighetene, inkludert moderne 
slaveri og barnearbeid, både innad i virksomheten og i leverandørkjeden.
Vi støtter de ti prinsippene til FNs Global Compact og bestreber oss på å etterleve og utvikle 
organisasjonen i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Omdømmet vårt er bygget på tillit og på atferden til våre ansatte i alle land. Vi må alle sette oss 
inn i og følge disse prinsippene.

Ivareta 
menneskerettighetene
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RELEVANTE DOKUMENTER:  
Policy for menneskerettigheter (Human 
Rights Policy), Personalpolitikk, 
Prinsipper for leverandøratferd

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, HR-avdelingen, 
konsernavdeling legal & compliance.
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Q. Under et nylig besøk i produksjonsanlegget til 
en leverandør la jeg merke til flere arbeidere 
som så ut som mindreårige. Minst to av dem så 
ut som de var 13 år. Leverandøren forsikret meg 
om at de var eldre enn det de så ut som, og at 
alle ble behandlet bra. Bør jeg varsle om dette?

A.  Nammo ønsker ikke barnearbeid i vår 
leverandørkjede. Det kan være at leverandøren 
snakker sant om alderen til de unge arbeiderne. 
Men hva om det senere viser seg at arbeiderne 
er mindreårige, og at vi visste om det, men ikke 
gjorde noe med det? For det første ville vi ha 
mislyktes i vårt arbeid med å være en ansvarlig 
virksomhet. For det andre kan omdømmet 
vårt bli skadet ved å bruke en leverandør som 
bryter menneskerettighetene. Du anbefales å 
melde fra til legal & compliance avdelingen, 
slik at de kan undersøke saken nærmere.
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“Vi sikrer Nammos 
integritet ved å drive vår 
forretningsvirksomhet på en 
ansvarlig måte og i samsvar 
med gjeldende lover”
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28Unngå bestikkelser og korrupsjon

40Eksportkontroll og internasjonal handel

30Gaver og representasjon

42Rettferdig konkurranse

43Nammos virksomhet i USA

32Politisk deltagelse og personlige donasjoner

34Lobbyvirksomhet og politisk støtte

35Samfunnsengasjement

36Håndtering av interessekonflikter

38Samarbeid med tredjeparter

Sikring av 
virksomheten 
og vår integritet
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:  
Anit-korrupsjonspolicy (Anti-
Corruption Policy) 

 
HJELP OG RÅD:  
Konsernavdeling legal & compliance. 

VÅR STANDARD
Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig eller for selskapets vinning. 
Nammo har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser.
Vi foretar ikke tilretteleggingsbetalinger eller tillater andre å foreta dem på våre vegne. 
Samarbeid med offentlige tjenestemenn eller offentlige organisasjoner utgjør en særlig risiko 
som må håndteres med varsomhet.
Styremedlemmer, direktører, ledere, ansatte og andre som opptrer på vegne av Nammo, skal ikke 
tilby, betale eller ta imot bestikkelser. Dette gjelder ikke bare mottak av penger, men også mottak 
av andre goder eller fordeler.

ALLTID:
 � gjøre forretninger med høy integritet 

og i tråd med anti-korrupsjons lover og 
våre interne policyer og standarder

 � si fra hvis du blir oppmerksom på forespørsler 
eller henvendelser fra kunder, leverandører eller 
andre tredjeparter om upassende betalinger

 � spørre din overordnede hvis du er i tvil om 
noe kan defineres som upassende betaling, 
korrupsjon eller bestikkelser og sørge for at 
situasjoner som kan utvikle seg til en uønsket 
hendelse er dokumentert og rapportert.

 � rapportere forespørsler om tilretteleggingsbetaling

 � delta på obligatoriske treninger som 
er tilpasset din rolle i Nammo

 � være åpen og transparent

ALDRI: 
 � be om, akseptere, ta imot, tilby eller gi bestikkelser

 � tilby, godkjenne, love eller gi noe av verdi til noen for 
å oppnå et upassende forretningsmessig fortrinn

 � gå via en tredjepart for å gi løfter eller foreta 
betalinger som vi ikke kan foreta under 
våre interne policyer og standarder

 � tilby eller ta imot overdådige gaver 
eller representasjon

Unngå bestikkelser og 
korrupsjon
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Tilretteleggingsbetalinger kan bare foretas 
i helt spesielle tilfeller, for eksempel ved 
utpressing, der det enten er uttrykt eller 
underforstått at det er fare for liv eller helse. 
Hvis du skulle havne i en slik situasjon, må du 
aldri sette deg selv eller andre i fare. Du må 
umiddelbart melde fra til legal & compliance-
avdelingen i tråd med våre varslingsrutiner.

Eller smøring, er en betaling eller gave av lav verdi 
som gis (gjerne til offentlige tjenestemenn) for at 
et arbeid skal utføres raskere, eller i det hele tatt. 
Ifølge lovene i land der vi driver virksomhet, regnes 
tilretteleggingsbetalinger som bestikkelser.

VED UTPRESSING 

EN TILRETTELEGGINGS-
BETALING

29

Q.  Jeg har mistanke om at en av Nammos 
distributører/salgsrepresentanter har 
foretatt urettmessige betalinger til en 
sluttkunde. Jeg tror ingen i Nammo er 
innblandet. Skal jeg rapportere det?

A.  Ja det skal du. Både Nammo og våre ansatte 
kan holdes ansvarlig for handlinger utført 
av tredjeparter, selv om vi ikke var direkte 
innblandet. Rapporter dette umiddelbart 
til legal & compliance avdelingen.

Q.  En av kundene våre skal delta i en to 
dagers leveransegodkjenning. Kunden 
har fortalt meg at de har tenkt å tilbringe 
flere dager med sightseeing før og etter 
leveransegodkjenningen. Det virker som om de 
tror at vi dekker alle utgiftene. Ifølge kontrakten 
vår skal vi dekke alle utgiftene tilknyttet 
godkjenningen. Er dette noe jeg må ta tak i? 

A.  Ja. Å yte kundepleie kan være en riktig måte å 
gjøre forretninger på, men bare under de rette 
omstendigheter. Kunden må informeres om at 
vi bare betaler for utgifter i tidsrommet som 
leveransegodkjenningen foregår. Kontakt din 
overordnede eller legal & compliance-avdelingen 
for å få hjelp til å avklare kundens forventninger.

Q.  En tidligere lokal offentlig ansatt tilbyr seg 
å utføre et konsulentoppdrag for Nammo 
og sier at han vil kunne bruke kontaktene 
sine hos myndighetene til å innhente de 
administrative tillatelsene som Nammo trenger 
for videre utvikling. Hva skal jeg gjøre?

A.  Denne henvendelsen må håndteres med stor 
varsomhet, da denne personen kan misbruke 
sin innflytelse. Før du involverer en tredjepart 
for å bistå i kontakten med myndigheter eller 
kunder, må du beskytte Nammo ved å sjekke 
at oppdraget er lovlig og i samsvar med den 
relevante due diligence-prosessen. Kontakt 
legal & compliance-avdelingen, så de kan 
sette i gang due diligence-prosessen for å 
sjekke konsulentens integritet og om det i det 
hele tatt er lov å engasjere vedkommende.
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER: 
Anti-korrupsjons policy, 
Reisepolicy (Travel Policy).

 
HJELP OG RÅD:   
Din leder, konsernavdeling 
legal & compliance.  

VÅR STANDARD
Vi tilbyr og tar imot gaver og representasjon kun når det er tilbørlig, og i full åpenhet. 
Før vi tilbyr eller tar imot gaver eller representasjon må vi være sikre på at verdien er fornuftig og 
tillatt ifølge våre interne retningslinjer og standarder, og i samsvar med loven i mottakerens land.
Vi skal aldri tilby, gi eller motta noe av verdi, inkludert gaver og representasjon, for å påvirke 
offentlige tjenestepersoner eller andre forretningsforbindelser, verken direkte eller gjennom  
en tredjepart.

ALLTID:
 � gjøre forretninger profesjonelt og med integritet

 � holde deg oppdatert på kundenes etiske retningslinjer

 � betale våre egne reiseutgifter

 � sørge for at representasjonskostnadene er 
lovlige og innenfor rimelige grenser

 � oppgi og få godkjenning og veiledning vedrørende 
gaver og representasjon og sørge for at gaven eller 
representasjonen føres i vårt interne G&H register.

ALDRI: 
 � sette kundene i en ubehagelig situasjon

 � ta imot, direkte eller indirekte, representasjon 
eller lignende som kan påvirke eller gi 
inntrykk av å påvirke beslutningene dine

 � betale for en kundes reise og losji hvis 
dette ikke er kontraktfestet

 � tilby eller ta imot gaver i form av 
kontanter eller lignende verdier

 � tilby eller ta imot gaver til eller fra offentlige ansatte, 
kunder, leverandører eller andre tredjeparter med 
unntak av reklameartikler av moderat verdi

 � tilby eller gi gaver til eller ta imot gaver fra en 
forretningsforbindelse som privatperson for å 
omgå kravene i våre interne retningslinjer

 � tilby eller motta gaver og representasjon 
som gir inntrykk av å være støtende eller 
upassende (f.eks. strippeklubber)

Q. Jeg fikk en kostbar gave under et 
forretningsmøte, og jeg vet at ifølge kulturen 
i landet ville jeg ha fornærmet giveren om 
jeg ikke hadde tatt den imot. Hva gjør jeg?

A.  Du må rapportere gaven og få den ført opp 
i registeret for gaver og representasjon. 
Be om veiledning fra legal & compliance-
avdelingen. Det kan være vi må be deg 
returnere gaven eller donere den bort.

Q.  Min kunde, en offentlig ansatt, skal overnatte 
i nærheten av virksomheten i forbindelse med 
et to dagers møte. Kan jeg ta kunden med på 
middag og etterpå spørre om de har lyst til å bli 
med på en lokal ishockeykamp? Nammo er tross 
alt en av sponsorene for det lokale hockeylaget. 

A.  Først av alt må du være sikker på at kunden 
har tillatelse til å bli spandert middag på, 
og at dette ikke vil bli oppfattet som om du 
prøver å påvirke dem. Hvis hockeykampen 
er gratis, kan du spørre om kunden har lyst 
til å bli med deg. Hvis inngangsbillettene 
koster penger, må du informere kunden 
om at de må betale for billettene selv.

Gaver og representasjon
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En gave inkluderer materielle gjenstander 
av alle typer, uansett verdi. Nammo har satt 
maksverdien til tilsvarende NOK/SEK 300 eller 
EUR/USD/GBP 30. Reklameartikler av lav verdi 
og med selskapets logo er akseptabelt.

Representasjon er definert som bevertning, 
losji eller alle slags arrangementer eller 
underholdning (inkludert sport og kulturelle 
arrangementer, selskaper og mottakelser).

GAVER OG  
REPRESENTASJON

31

Gaver og representasjon
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I enkelte land (Bl. a U.S.A) tillater loven 
ansatte å gi donasjoner til politiske kampanjer 
gjennom en politisk handlingskomite (Political 
Action Committtee). Personlig deltakelse i 
en politisk handlingskomite er frivillig. Kun 
amerikanske ansatte, lønnet i USA, kan 
delta i den politiske handlingskomiteen. 

POLITISK 
HANDLINGSKOMITE

VÅR STANDARD
Vi forholder oss helt nøytrale når det gjelder politikk, religion og livssyn. Nammo gir ikke økonomisk 
støtte til politiske kandidater, folkevalgte, politiske partier eller religiøse institusjoner.
Vi respekterer de ansattes rett til personlig politisk tilknytning og til å gi personlige donasjoner.  
Dette må ikke gå utover virksomheten eller omdømmet til Nammo og heller ikke selskapets  
politiske nøytralitet.

ALLTID:
 � respektere andres tro og livssyn

 � delta i politiske aktiviteter i eget 
navn og utenom arbeidstiden

 � unngå personlige interessekonflikter hvis 
politiske beslutningsprosesser angår Nammo

 � gjøre bruk av retten til meningsfrihet og politisk 
aktivitet utenfor arbeidsforholdet, på egen 
bekostning og utelukkende på personlig basis

 � være tydelig på at du utelukkende representerer dine 
egne synspunkter når du deltar i politiske aktiviteter

 � innhente godkjenning før du omtaler Nammo overfor 
offentlige tjenestepersoner i politiske spørsmål

 � ha Nammos omdømme i tankene og hvordan 
offentligheten vil oppfatte handlingene dine når du 
kommuniserer med offentlige tjenestepersoner

 � varsle din overordnede hvis en 
offentlig tjenesteperson kontakter deg 
utenom dine vanlige aktiviteter

ALDRI: 
 � bruke lokaler, utstyr eller andre eiendeler som 

tilhører Nammo, til politiske aktiviteter

 � gi en politisk uttalelse på vegne av 
Nammo eller knytte Nammo til dine 
personlige politiske synspunkter

 � bruke stillingen din i Nammo til å oppfordre noen til å 
gi politiske donasjoner eller til å støtte et politisk parti

 � bruke Nammos støtte til lokalsamfunnet 
for å skjule politiske donasjoner

 � utføre aktiviteter som kan sette 
selskapets omdømme i fare

Politisk deltagelse og 
personlige donasjoner



SECU
R

IN
G PR

OD
U

CTS, 
ASSETS &

 IN
FOR

M
ATION

SIK
R

IN
G

 AV VIR
K

SO
M

H
ETEN

 
O

G
 VÅR

 IN
TEGR

ITET
O

VER
SIK

T 
SIK

R
IN

G
 AV D

E 
AN

SATTE O
G

 M
ILJØ

ET
SIK

R
IN

G AV PR
OD

U
K

TER
, 

EIEN
D

ELER
 O

G IN
FOR

M
ASJON

VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER: 
Anti-korrupsjons policy

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, konsernavdeling legal 
& compliance, konsernavdeling 
kommunikasjon

3333

Q.  Jeg har tenkt til å stille til valg. Må jeg 
informere selskapet om dette?

A.  Ja. Selv om du har rett til å delta politisk på 
den måten, må Nammo gjøres kjent med 
det for å unngå interessekonflikter.

Q.  Jeg støtter en kandidat som skal stille 
ved et kommende valg. Jeg mener denne 
kandidaten kan oppnå mye bra for selskapet 
vårt. Er det greit om jeg setter på et 
klistremerke for partiet på datamaskinen og 
bare snakker om det hvis folk spør meg?

A.  En viss grad av politisk diskusjon på 
arbeidsplassen er normalt og verdifullt. Men det 
er viktig at kollegene dine ikke føler seg presset til 
å støtte bestemte kandidater eller delta i politiske 
diskusjoner på arbeidsplassen. Det er best å 
begrense politiske diskusjoner, som kan oppfattes 
som forsøk på å påvirke andre, til fritiden din.
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VERTKØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:  
Anti-korrupsjonspolicy 

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, konsernavdeling 
forretningsutvikling, konsernavdeling 
legal & compliance. 

VÅR STANDARD
Vi har forpliktet oss til å sørge for at all lobbyvirksomhet eller politisk støtte skal skje i samsvar 
med gjeldende lover og forskrifter.
Nammo kan delta i offentlige debatter når dette er i konsernets interesse, men dette skal skje på 
en åpen og transparent måte.

ALLTID:
 � være åpen om vår lobbyvirksomhet, hvis 

vi faktisk driver slik virksomhet

 � ha innhentet intern godkjenning før 
du begynner lobbyvirksomhet

 � være åpen om vår deltakelse i politiske diskusjoner 
om temaer som er av legitim interesse for Nammo, 
ansatte, kunder og sluttbrukere av produktene 
våre samt lokalsamfunnene vi opererer i

 � etterleve krav i lover og forskrifter knyttet 
til registrering og rapportering vedrørende 
ansatte eller tredjeparter som driver 
lobbyvirksomhet på vegne av Nammo

 � kreve at våre salgsrepresentanter må 
overholde krav i lover som regulerer 
lobbyvirksomheten i landene vi opererer i

ALDRI: 
 � bruke selskapets midler eller ressurser til å 

gi bidrag til en politisk kampanje, et politisk 
parti, en politisk kandidat eller noen av disses 
tilknyttede organisasjoner (med unntak av politiske 
handlingskomiteer (PAC) i USA, se foregående side)

 � forsøke å påvirke på utilbørlig måte et offentlig 
organ, en offentlig tjenesteperson eller en regulativ 
myndighet for å oppnå et gunstig utfall for Nammo

 � bruke veldedige donasjoner til å 
skjule politiske donasjoner

Lobbyvirksomhet 
og politisk støtte



VERTKØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:  
Personalpolitikk, Policy for 
sponsing og veldedighet.

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, ditt lokale sponsorutvalg, 
konsernavdeling legal & compliance, 
konsernavdeling kommunikasjon.
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VÅR STANDARD
Samfunnsansvaret vårt realiseres gjennom bidrag til økonomisk utvikling og velferd i 
lokalsamfunnene vi opererer og bor i.
Måten vi integrerer disse tiltakene på i vårt samfunnsengasjementet, er ved å samarbeide med 
lokale interessenter som kultur og breddeidrett, skoleklasser og lokale veldedige organisasjoner.
Vi støtter lokale aktiviteter som er spesielt rettet mot barn og unge. For at valget av sponsing og 
veldedige donasjoner skal være rettferdig, har vi opprettet lokale sponsorutvalg som skal sørge 
for at vi oppfyller vår interne prosedyre for sponsing og donasjoner.

ALLTID:
 � jobbe for å støtte tiltak for bærekraftig utvikling 

med sikte på å engasjere oss i lokalsamfunn 
som er berørt av virksomheten vår

 � sørge for at alt av veldedige donasjoner og 
sponsing blir dokumentert og behørig registrert

 � støtte ansatte som ønsker å delta i frivillig arbeid i 
lokalsamfunnet, i tråd med våre interne retningslinjer

 � bidra til lokalsamfunnet ved å investere i de 
ansatte og fremme opplæring, utdanning og 
overføring av kompetanse og teknologi

ALDRI: 
 � foreta veldedige donasjoner eller sponsing uten 

godkjenning fra det lokale sponsorutvalget

 � støtte samfunnsaktiviteter som strider mot våre 
verdier eller mot lokale lover og forskrifter

 � foreta veldedige donasjoner med sikte på å oppnå 
forretningsmessige fordeler for Nammo

Q.  Hvordan kan organisasjoner søke om 
donasjoner eller sponsing fra Nammo?

A.  Søknader skal sendes på e-post via www.
nammo.com under siden om sponsorship. 

Q.  Jeg har blitt spurt om Nammo kan sponse et 
arrangement på en skole i nærheten av en av 
våre fabrikker. Skal jeg sponse arrangementet 
for å vise at vi støtter lokalsamfunnet?

A.  Du må videresende forespørselen til det 
lokale sponsorutvalget. De vil vurdere 
forespørselen mot kriteriene våre som er 
definert i policyen for sponsing og veldedighet.

Samfunnsengasjement
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VÅR STANDARD
Vi tillater ikke at personlige interesser kommer i veien for, eller gir inntrykk av å komme i veien 
for, vår mulighet til å ta rettferdige og objektive beslutninger når vi utfører jobben til Nammos 
beste. En interessekonflikt er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men hvis det ikke opplyses 
om interessekonflikten eller den ikke håndteres riktig, kan dette ha negative konsekvenser for den 
ansatte og Nammo. Vi må være spesielt oppmerksomme når vi ansetter nåværende eller tidligere 
militære og sivile offentlige ansatte, og vi må etterleve alle gjeldende lover, enten disse personene 
skal lønnes av oss eller leies inn som konsulenter eller underleverandører.
Vi håndterer interessekonflikter i virksomheten på behørig måte og med integritet.

ALLTID:
 � ta opp med din leder eventuelle personlige 

eller yrkesrelaterte relasjoner som 
kan skape interessekonflikt

 � be om godkjenning før du etablerer en 
relasjon som kan hindre deg i å ta objektive 
og upartiske forretningsbeslutninger

 � sørge for at interessekonflikter avdekkes, 
håndteres og registreres

ALDRI: 
 � ha betydelige personlige andeler eller eierinteresser 

i et selskap som Nammo gjør forretninger med

 � utføre arbeid på fritiden for en tredjepart som 
et Nammo-selskap gjør forretninger med, 
eller som er en konkurrent av Nammo

 � være involvert i aktiviteter for din personlige vinning, 
men som strider mot Nammos forretningsinteresser

 � bruke Nammos eiendeler til å utføre arbeid eller yte 
tjenester for en tredjepart for din personlige vinning

 � låne fra en tredjepart som gjør forretninger 
med Nammo, bortsett fra på “armlengdes 
avstand” og på kommersielle vilkår

 � havne i en situasjon hvor du ansetter eller blir leder 
for et familiemedlem eller en nær personlig venn

Q.  En venn av meg er daglig leder i et 
selskap som Nammo vurderer å bruke 
som leverandør. Jeg vet at selskapet hans 
utfører utmerket arbeid og virkelig trenger 
denne kontrakten. Hva skal jeg gjøre?

A.  For at det ikke skal oppstå en interessekonflikt, 
må du informere din leder om at du har tette 
personlig bånd til leverandøren, og at du ikke bør 
delta i vurderingen av selskapet til din venn.  

Q.  Etter et langvarig prosjekt har en leverandør 
tilbudt meg deltidsjobb hos seg. Dette 
arbeidet gjelder tjenester som Nammo ikke 
tilbyr. Utgjør dette en interessekonflikt?

A.  Ja, det gjør det. Hvis du etablerer 
forretningsforhold med denne leverandøren, 
kan dette i beste fall gi inntrykk av du kanskje 
gir denne leverandøren særbehandling 
ved fremtidig kontakt med Nammo. 
Du kan ikke godta dette tilbudet.

Håndtering av 
interessekonflikter
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Interessekonflikter er en situasjon der motstridende 
interesser kan hindre oss i å ta objektive og upartiske 
forretningsbeslutninger på vegne av Nammo.

Det finnes mange slike situasjoner, inkludert det å 
være leder for eller ta beslutningen om å ansette en 
nær venn eller et familiemedlem, ha en annen jobb i 
tillegg, ha økonomiske interesser hos leverandører 
eller konkurrenter eller sitte i styret i et annet 
kommersielt selskap uten Nammos godkjenning.

Vi kan derimot sitte i styret i ideelle organisasjoner 
knyttet til lokalsamfunnet, offentlig sektor, 
utdanning med mer, men bare hvis deltakelsen ikke 
går utover pliktene våre som ansatte i Nammo.

Styreverv utenfor Nammo krever 
skriftlig godkjenning fra din leder eller 
den lokale personalavdelingen.

INTERESSEKONFLIKTER

VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER: 
Anti-korrupsjonspolicy, Personalpolitikk

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, HR-ansvarlig, konsernavdeling 
legal & compliance.

37
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:   
Prinsipper for leverandøratferd 
(Supplier Conduct Principles), 
relevante due diligence-prosedyrer

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, din lokale kontrakts -og 
innkjøpsavdeling, konsernavdeling 
forretningsutvikling, konsernavdeling 
legal & compliance.

Nammo mener at ved å kjenne kunder og 
leverandører kan vi redusere risikoen forbundet 
med å gjøre forretninger med en ikke-godkjent 
part eller en part som til og med er under 
sanksjoner fra reguleringsmyndigheter på 
grunn av kriminelle forbindelser. Regulering og 
håndheving av risikostyring knyttet til tredjeparter 
har styrket seg globalt. Dette har gitt oss en 
effektiv plattform, der vi har tilgang til og kan 
vurdere informasjon og sørge for etterlevelse, 
noe som beskytter integriteten til Nammo.

RISIKOSTYRING    
AV TREDJEPARTER

VÅR STANDARD
Hver eneste dag er virksomheten vår i kontakt med tredjeparter. Disse tredjepartene innbefatter 
kunder, leverandører, distributører, forhandlere, representanter og konsulenter samt andre 
fysiske eller juridiske personer som ikke er Nammo-ansatte eller Nammo-selskaper.
Deres atferd og måten de opererer på, kan påvirke vår daglige virksomhet og omdømmet 
vårt. Før vi engasjerer en tredjepart, må vi utføre en risikobasert due diligence-prosess 
(selskapsgjennomgang) etterfulgt av kontinuerlig oppfølging og kontroll. Vi forventer at 
tredjeparter, i likhet med oss, har nulltoleranse for korrupsjon og har samme høye standarder 
for etikk og sikkerhet eller tilsvarende slik dette er beskrevet i disse etiske retningslinjene og i 
prinsippene våre for leverandøratferd. 

ALLTID:
 � sjekke at våre tredjeparter er godkjent 

i tråd med interne prosedyrer

 � sørge for at tredjeparter jobber for Nammo 
under en gyldig og godkjent kontrakt

 � umiddelbart rapportere informasjon som 
antyder at en tredjepart utgjør en etisk risiko

 � sørge for at vi opprettholder standardene våre og 
opptrer med respekt når vi jobber sammen med andre

 � følge opp og kontrollere arbeidet som utføres, for 
å sikre at varer eller tjenester leveres i henhold til 
kontrakt, til rett tid og på en profesjonell måte

 � si fra hvis du blir oppmerksom på mulig brudd på våre 
retningslinjer, lover eller forskrifter av en tredjepart

ALDRI: 
 � gjøre forretninger med tredjeparter som ikke er 

godkjent gjennom en av våre due diligence-prosesser

 � hoppe over due-diligence på grunn av dårlig tid

 � bruke våre tredjeparter til å foreta 
betalinger eller gjøre avtaler som vi ville 
hatt betenkeligheter med å gjøre selv

 � foreta tilretteleggingsbetalinger/
smøring til tredjeparter

Samarbeid med tredjeparter
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Q.  Hvordan utfører vi due diligence i 
forbindelse med en forretningspartner?

A.  Følg due diligence-rutinene som er relevante 
for den aktuelle typen tredjepart. Nammo-
konsernet har gode fremgangsmåter for due 
diligence, bakgrunnskontroll, revidering og 
innhenting av informasjon fra tredjepart.

Q.  Hva gjør jeg hvis jeg hører på nyhetene at en 
forretningspartner er involvert i en skandale?

A.  Varsle din leder umiddelbart, og kontakt deretter 
legal & compliance-avdelingen for å få hjelp til 
å vurdere den potensielle forretningsrisikoen. 

Q.  Om kort tid ønsker jeg å engasjere en konsulent, 
som kan være avgjørende for å vinne en stor 
kontrakt på et nytt marked. Er det OK å inngå 
en muntlig avtale for å komme i gang og 
gjennomføre de relevante kontrollene siden? 

A.  Nei. Policyen vår krever at due diligence-
kontroller må gjennomføres i forkant, og 
konsulenten må engasjeres ved at det tegnes 
en formell skriftlig standardavtale. Seriøse 
konsulenter vet at dette er nødvendig.
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Multilaterale eksportkontrollregimer er 
internasjonale organisasjoner som utarbeider 
eksportkontrollsystemer som gjelder flere land. 
Disse regimene, som FN, Missilkontrollregimet 
eller Wassenaar Avtalen, sørger for en samkjørt 
global tilnærming for å beskytte sensitiv teknologi 
mot uautoriserte sluttbrukere og sluttbruk. 

MULTILATERALE 
EKSPORTKONTROLL-
REGIMER 

VÅR STANDARD
Vi skal alltid etterleve lover om internasjonal handel og eksportkontroll innenfor de relevante 
jurisdiksjoner vi opererer under.
Eksportkontroll, sanksjoner og handelsrestriksjoner brukes til å beskytte nasjonale 
sikkerhetsinteresser og utenrikspolitiske interesser så vel som til å styre hvordan og med hvem vi 
gjør forretninger med.
Ytterligere krav har blitt tatt i bruk av nasjonale og internasjonale myndigheter og multilaterale 
eksportkontrollregimer. Slike krav kan omfatte det meste av teknologien vi jobber med, inkludert 
maskinvare, tekniske data og forsvarstjenester som vi leverer til kundene.
Det er avgjørende at vi fortsetter å levere fremragende kvalitet og stadig er kjent som en pålitelig 
virksomhet innen forsvars- og romfartsindustrien. Hvis ikke vi innfrir våre forpliktelser knyttet 
til etterlevelse av internasjonal eksportkontroll, kan konsekvensene bli alvorlige. Det kan blant 
annet føre til midlertidig stans i virksomheten og bøter, tapt tillit hos kunder, tilsynsmyndigheter 
og leverandører og skade vårt omdømme.

ALLTID:
 � etterleve alle lover om import- og eksportkontroll 

som gjelder i landene vi opererer i

 � sørge for at alle nødvendige godkjenninger 
er innhentet før overføring av produkter, 
tjenester, teknologi og data

 � fremskaffe nøyaktig, sannferdig informasjon 
om import og eksport til relevante 
tredjeparter i en transaksjon

 � bekrefte at sluttbruken, sluttbrukeren 
og sluttdestinasjon er tillatt

 � kontakte din ansvarlig for eksportlisenser 
så tidlig som mulig for å få veiledning hvis du 
håndterer eksport, reeksport eller overføringer

 � etterleve internasjonale og nasjonale sanksjoner

 � klassifisere produktene våre i samsvar 
med jurisdiksjoner for eksportkontroll for å 
forenkle fastsettelse og søknad om lisens

ALDRI: 
 � glemme å inkludere tiden det tar å innhente en 

eksportlisens, i den samlede tidsplanen for prosjektet

 � ta for gitt at bare salg av forsvarsmateriell 
er underlagt eksportkontrollrestriksjoner 
og/eller -sanksjoner

 � ta for gitt at all informasjon fra tredjeparter 
er nøyaktig, og at ikke viktig informasjon 
for eksport må etterkontrolleres

Eksportkontroll og 
internasjonal handel
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RELEVANTE DOKUMENTER:   
Lokale retningslinjer for import/
eksport, relevante nasjonale 
eksportregler og -forskrifter, interne 
rapporteringsprosedyrer. 

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, compliance-ansvarlig, 
ansvarlig for import/eksport/logistikk  

41

Q.  Hvordan vet jeg hvilke eksportlover 
og forskrifter som regulerer 
forretningstransaksjonen min?

A.  Nammo har lisenseksperter som kan hjelpe deg 
med å finne ut hvordan transaksjonen reguleres, 
og hvilke jurisdiksjoner som kan ha kontroll over 
teknologien. Hvis du har flere spørsmål, kan du 
kontakte Nammos legal & compliance-avdeling.

Q.  Hva gjør jeg hvis jeg har mistanke om brudd på 
eksportkontrollen eller et eksportregime? 

A.  Varsle din leder umiddelbart, og kontakt deretter 
compliance ansvarlig. Din lokale compliance 
ansvarlig  vil hjelpe deg med å analysere hvilke 
lover og forskrifter som gjelder eksporten.  
Mange land har bestemte protokoller for  
varsling og gransking av potensielle  
regelbrudd, så det er viktig at brudd på 
eksportkontroll rapporteres i samsvar med 
prosedyren på din lokale virksomhet. 
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:   
Policy for rettferdig konkurranse 
(Fair Competition Policy) 

 
HJELP OG RÅD:  
Konsernavdeling legal & compliance. 

Konkurranselovgivningen har til hensikt å 
beskytte handel mot ulovlige begrensninger og 
monopoler og urettferdig forretningspraksis.

Disse lovene gjelder over hele verden for hvordan 
vi forholder oss til konkurrenter, leverandører 
og kunder, og brudd på disse lovene kan føre til 
sivilrettslige og av og til strafferettslige sanksjoner.

KONKURRANSELOV-
GIVNINGEN 

VÅR STANDARD
Vi verdsetter åpen og rettferdig konkurranse og vil alltid opptre etisk i konkurranse  
om kunder og når vi er i kontakt med kunder, myndighetskontakter, leverandører  
eller andre partnere.

ALLTID:
 � etterleve antitrust- og konkurranselovgivning 

i alle jurisdiksjoner vi opererer i

 � pålegge alle ansatte i Nammo som har 
jobbet for en konkurrent, kunde eller 
leverandør, om å respektere den tidligere 
arbeidsgiverens konfidensielle informasjon

 � si fra hvis du blir oppmerksom på mulige eller 
faktiske brudd på konkurranse- og antitrustlovgivning

ALDRI: 
 � innhente informasjon om konkurrenter, 

kunder eller leverandører på ulovlig eller 
uærlig vis eller bruke informasjon om 
konkurrenter, kunder eller leverandører som 
er innhentet på ulovlig eller uærlig vis

 � diskutere pris eller anbudsstrategier 
med konkurrenter

 � innlede samtaler med konkurrenter om deling av 
eller begrense tilgang til markeder eller kunder

 � prøve å legge begrensninger på kunder 
og distributører når det gjelder prising av 
produktene våre ved videresalg til tredjeparter

Q.  Under en internasjonal messe for 
forsvarsindustrien kom jeg i kontakt med 
ansatte fra en konkurrent, og vi begynte å 
snakke om den generelle markedssituasjonen 
og pågående konkurranser. Hva må jeg 
være forsiktig med ved slik kontakt? 

A.  Å drøfte den generelle markedssituasjonen 
med konkurrenter er uproblematisk. Det finnes 
imidlertid en grense som ikke må krysses, nemlig 
det å drøfte eller utveksle kommersielt sensitiv 
informasjon. Dette inkluderer informasjon som 
ikke er offentlig tilgjengelig, eller informasjon 
som kan skade de økonomiske interessene til 
et selskap i forbindelse med dets konkurrenter. 
Hvis du er i tvil om temaene dere drøfter 
er kommersielt sensitive bør du trekke deg 
fra samtalen eller skifte samtaleemne.

Rettferdig konkurranse
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HJELP OG RÅD:  
Direktør etikk og compliance Nammo 
US, sikkerhetsansvarlig Nammo US, 
konsernavdeling legal & compliance.

KONKURRANSELOV-
GIVNINGEN 

43

Nammo er med i det amerikanske National Industrial Security Program (NISP). NISP og NISP 
Operasjonelle Manual (NISPOM) ble opprettet for at private selskaper kunne få tilgang til 
sensitiv eller gradert informasjon fra amerikanske myndigheter for å utføre arbeid på bestemte 
kontrakter. NISP og NISPOM er understøttet av føderal lovgivning og presidentordrer. For at vi 
skal kunne konkurrere om og oppfylle kontrakter med amerikanske myndigheter, må alle ansatte 
i Nammo-konsernet etterleve NISPOM, dette gjelder også Nammo-ansatte utenfor USA.

I tillegg til NISPOM er enkelte Nammo-virksomheter 
underlagt en spesiell sikkerhetsavtale (Special 
Security Agreement - SSA). En SSA etableres for å 
redusere risiko når et selskap i USA, som innehar 
en sikkerhetsklarering, er eid eller kontrolleres 
av et selskap eller myndigheter utenfor USA, for 
eksempel Nammo AS i Norge. Tilgang til bestemt 
gradert informasjon og informasjon som reguleres 
av amerikansk eksportkontroll slik som ITAR og 
EAR, av et selskap som er klarert under en SSA, 
kontrolleres og overvåkes strengt av Defense 
Counterintelligence and Security Agency (DCSA).

Etterlevelse av SSA-krav gjelder virksomheten 
vår i USA og når vi opererer i USA  innenfor 
flere områder. Blant annet:

 � pålegges det bestemte Nammo-anlegg 
vesentlige tiltak for industrisikkerhet og 
eksportkontroll, inkludert et sett med 
konsernpraksis og prosedyrer for selskapet

 � kreves det aktivt engasjement av personer i 
høyere lederstillinger og enkelte styremedlemmer 
i forbindelse med sikkerhetsspørsmål

 � kreves det en Sikkerhetskomité (Government 
Security Committee - GSC) som skal ha tilsyn med 
gradert og eksport-kontrollert informasjon

 � beskyttes rettighetene til Nammo-selskaper 
som ikke er basert i USA, til å bli representert 
i styret med en direkte stemme når det gjelder 
administrasjon av selskapet, derimot er adgang 
til gradert og eksport-kontrollert informasjon 
forbudt hvis det ikke foreligger autorisasjon. 

Etterlevelse av SSA-avtalen med amerikanske 
myndigheter gjør det fullt ut mulig for oss å 
betjene amerikanske kunder innenfor forsvaret, 
etterretningstjenestene og heimevernet. 
Nammos policy er at alle ansatte og ledere i 
Nammo-konsernet skal følge SSA-kravene for 
å beskytte dette viktige forretningsaktivumet, 
uavhengig av land og forretningsenhet. 

Nammos 
virksomhet i USA
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“Vi behandler selskapets 
eiendeler og informasjon 
med varsomhet og 
kommuniserer på 
en slik måte at vi 
beskytter sensitive 
selskapsopplysninger”
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Immaterielle rettigheter

Informasjonsdeling

Nøyaktig regnskap og bokføring

Håndtering av kommunikasjon

Bekjempelse av hvitvasking og skatteunndragelse

Personvern og personopplysninger

Bruk av informasjonsteknologi

Bruk av selskapets materielle eiendeler

Branding og markedsføring

Sikring av 
produkter, 
eiendeler og 
informasjon
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Med immaterielle rettigheter menes resultatet 
av kreativt arbeid, for eksempel oppfinnelser, 
litterære og kunstneriske verk, design, symboler, 
navn og bilder som brukes innen handel. 
Immaterielle rettigheter er beskyttet ved lov, 
gjennom patenter, opphavsrett og varemerker, som 
gjør det mulig å få anerkjennelse eller økonomisk 
belønning for det noen  finner opp eller skaper.

IMMATERIELLE 
RETTIGHETER 

Brudd på opphavsrett, altså tap av våre 
immaterielle rettigheter til en annen part, kan 
skje når vi ikke merker dokumenter, produkter, 
presentasjoner eller formuleringer. Dette kan 
få alvorlige økonomiske konsekvenser for 
Nammo. Brudd på opphavsrett av immaterielle 
rettigheter kan føre til tap av ekspertise og 
mulige søksmål for å fastslå hvem som eier de 
immaterielle rettighetene. Det er helt avgjørende 
å forstå hva slags immaterielle rettigheter som 
finnes, og hvordan de beskyttes av loven.

UMERKEDE 
IMMATERIELLE 
RETTIGHETER

VÅR STANDARD
Immaterielle rettigheter er kjernen av alt det harde arbeidet vi høster fruktene av, år etter år. Dette 
er arven vår, og i likhet med alle verdifulle hemmeligheter må den beskyttes. Vi er forpliktet til å 
merke og beskytte de immaterielle rettighetene våre på rett måte. 
I tillegg er det vårt ansvar å beskytte de immaterielle rettighetene vi får tilgang til fra våre 
forretningspartnere inkludert kunder og leverandører, i henhold til de krav som er definert i avtaler, 
kontrakter og gjeldende lover og forskrifter.

ALLTID:
 � sikre at du vet hvem som eier de 

immaterielle rettighetene vi jobber med

 � beskytte de immaterielle rettighetene vi 
jobber med, på rett måte i henhold til eksterne 
eller interne protokoller for merking 

 � ha kontroll på hvem som har tilgang til 
våre immaterielle rettigheter.

ALDRI: 
 � dele våre immaterielle rettigheter 

med uautoriserte parter

 � bruke Nammos eller våre forretningspartneres 
immaterielle rettigheter for å oppnå personlig vinning

 � dele umerket teknisk informasjon 
på trykk eller digitalt 

Q.  Hvordan vet jeg hvordan jeg skal 
merke de immaterielle rettighetene 
jeg jobber med hos Nammo?

A.  Rådfør deg med din leder eller teamlederen, 
dette kan også omfatte kontraktsavdelingen, 
for å bekrefte hvilke kontraktsvilkår som 
gjelder for de immaterielle rettigheter. Legal & 
compliance-avdelingen kan hjelpe deg med å 
fastslå hvilke lover og forskrifter som kan gjelde 

Q.  Hva skjer hvis jeg glemmer å merke 
immaterielle rettigheter som tilhører Nammo?

A.  De fleste forretningsavtaler, kontrakter og 
konfidensialitetsavtaler har en klausul som 
åpner for at vi kan kontakte motparten og be dem 
om at de merker de immaterielle rettighetene. 
Kontraktsavdelingen skal kunne bidra med dette. 

Immaterielle rettigheter
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RELEVANTE DOKUMENTER:   
Nammo IT-Instruks, HMS Instruks, 
nasjonal eksportkontroll, lover og 
forskrifter, merkeprotokoll

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, lokal kontrakt og 
innkjøpsavdeling, HMS- eller IT-avdelingen, 
konsernavdeling legal & compliance.
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Med nøyaktig bokføring og regnskap 
menes all økonomisk og ikke-økonomisk 
forretningsinformasjon som vi bokfører 
og rapporterer. Dette må gjøres ærlig, 
nøyaktig, uttømmende og objektivt for å 
beskytte virksomheten og omdømmet vårt. 
Dette innfrir også våre plikter pålagt oss i 
lover og forskrifter, oppfyller ansvaret vi har 
overfor våre eiere og andre interessenter, 
og danner grunnlaget for og understøtter 
virksomhetens beslutninger og handlinger.

NØYAKTIG REGNSKAP 
OG BOKFØRING

VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:   
Håndbok for regnskapsføring 
(Accounting Manual) 

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, konsernavdeling finans.

VÅR STANDARD
Vi forplikter oss til å sørge for at virksomheten og de økonomiske resultatene bokføres og 
rapporteres nøyaktig, korrekt og til rett tid. Vi har alle et personlig ansvar for å sette oss inn i 
rapportering -og dokumentasjonskravene som følger den enkeltes ansvarsområde og sørge for 
nøyaktig føring av data. 
Selv om arbeidet med å sørge for nøyaktig regnskap og bokføring er mest merkbart i avdelingene 
for økonomi, finans, regnskap og lønn så har alle ansatte et ansvar for at selskapets økonomiske 
informasjon er nøyaktig og fullstendig.

ALLTID:
 � sørge for at all bokføring og rapportering 

skjer i samsvar med anerkjente 
regnskapsstandarder og relevant lovgivning

 � være bevisst på at den økonomiske informasjonen 
du håndterer kan være konfidensiell

 � sørge for at alle transaksjoner er godkjente og 
registreres nøyaktig og fullstendig i samsvar 
med vår dokumentasjon om internkontroll

 � sørge for at betalinger fra Nammo skjer 
via bank og bare til motparter som er 
registrert og bekreftet i systemet vårt

ALDRI: 
 � dele eller gi tilgang til konfidensiell 

selskapsinformasjon til utenforstående eller 
bruke den for å oppnå personlig vinning

 � med hensikt skjule informasjon for 
interne og/eller eksterne revisorer

 � gjøre noe som kan sette integriteten til 
regnskapene og rapportene våre i fare

 � gjennomføre transaksjoner uten riktig godkjenning

 � selge, overføre eller avhende selskapets 
eiendeler uten nødvendig dokumentasjon

 � forhindre eller påvirke autoriserte aktiviteter til en 
kontrollmyndighet – dette kan innbefatte skjule, 
endre, destruere eller forfalske informasjon

Nøyaktig regnskap  
og bokføring  
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dreier seg om å føre utbytte fra ulovlige aktiviteter 
inn i den legale økonomien. Hvitvasking er 
ulovlig og understøtter kriminell virksomhet som 
utpressing, narkotikahandel, terrorisme, brudd 
på menneskerettigheter og skatteunndragelse. 
Utbytte fra kriminell virksomhet er ikke bare 
penger, men også alle former for kontrakter, 
eiendeler, eiendom og immaterielle eiendeler 
ervervet gjennom illegal virksomhet.

er en ulovlig praksis, der en person eller 
et selskap unnlater å betale skatt.

HVITVASKING SKATTEUNNDRAGELSE

VERKTØYKASSE
 

HJELP OG RÅD:  
Din økonomisjef, konsernavdeling finans, 
konsernavdeling legal & compliance. 
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VÅR STANDARD
Vi skal etterleve alle gjeldende lover om bekjempelse av hvitvasking og har forpliktet oss til å 
oppfylle alle krav i lover, forskrifter og kontrakter som gjelder arbeid mot offentlig sektor rundt 
om i verden.
Vi skal etterleve all gjeldende skattelovgivning i de ulike landene, for eksempel lovgivning om 
inntektsskatt, merverdiavgift, omsetningsavgift, eiendomsskatt og tollavgifter. Vi avstår fra å drive 
virksomhet på en måte som bistår eller legger til rette for skatteunndragelse.

ALLTID:
 � sørge for at tiltak mot hvitvasking og due 

diligence av motparter gjennomføres i 
forbindelse med alle forretningskontakter

 � sørge for at alle betalinger som gjøres og mottas, 
er lovlige og i tråd med våre finansielle rutiner 
og standarder for å sikre at regnskapene våre 
er nøyaktige, fullstendige og transparente

 � sørge for at alle betalinger til underleverandører, 
leverandører, konsulenter og representanter skjer 
i tråd med våre finansielle standarder, inkludert at 
betalingen skal skje i landet der arbeidet ble utført

 � være oppmerksom på faresignaler med 
tanke på skatteunndragelse, inkludert 
adressen til bankkontoene vi betaler til

 � rapportere transaksjoner du har mistanke 
om er straffbare eller ulovlige

ALDRI: 
 � samtykke i å refundere penger til en tredjepart 

til en annen bankkonto enn den som den 
opprinnelige betalingen ble utført fra

 � starte gransking av mistenkelige 
transaksjoner uten å varsle først i henhold 
til våre interne granskingsrutiner

Bekjempelse av hvitvasking 
og skatteunndragelse
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:   
Personvernregler, GDPR-krav, IT-Instruks 

 
HJELP OG RÅD:  
Lokal databehandler, HR-avdelingen, 
IT-avdelingen, konsernavdeling 
legal & compliance

VÅR STANDARD
Vi har forpliktet oss til å bruke, oppbevare og offentliggjøre personopplysninger 
på en transparent og sikker måte i tråd med våre personvernforpliktelser.

ALLTID:
 �  respektere de ansattes personvern i samsvar 

med gjeldende lover og forskrifter

 � anerkjenne at ansatte og andre tredjeparter 
har rettigheter når det gjelder behandling 
av sine personopplysninger

 � sørge for at behandling av personopplysninger 
ivaretar den enkeltes personvern, og at 
du følger alle relevante interne prosesser 
og gjeldende personvernlover, særlig 
EUs personvernforordning (GDPR)

 � bare åpne, samle inn, lagre og behandle 
personopplysninger i den grad det er strengt 
nødvendig for et lovlig og legitimt formål, og i 
samsvar med lovene i landene vi opererer i

 � rapportere brudd på personvernsikkerheten i 
samsvar med våre personvernprosedyrer 

 � gjennomføre digitalisering på en human og etisk måte 
som tar hensyn til både personvern og teknologi

 � sørge for databehandleravtaler med leverandører 
og andre tredjeparter der overføring av 
personopplysninger er nødvendig

ALDRI: 
 � overføre personopplysninger til noen i Nammo eller 

til en tredjepart uten tilstrekkelig godkjenning og et 
legitimt juridisk eller forretningsrelatert formål

 � samle inn sensitive opplysninger (om 
f.eks. helse) med mindre det er lovpålagt 
eller avtalt med personen det gjelder

Q.  Kan jeg samle inn helserelaterte opplysninger 
om de ansatte i teamet mitt for velværeformål?

A.  Disse opplysningene regnes som “sensitive”. 
Det er ikke tillatt å behandle sensitive 
opplysninger, inkludert opplysninger om 
helse, genetikk, biometri, politisk, religiøs 
eller filosofisk overbevisning, seksualitet eller 
seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap, 
rase eller etnisk opphav, med mindre det 
er lovpålagt eller personen det gjelder, 
har gitt uttrykkelig samtykke.

Q.  Hver måned mottar jeg et sett med 
personopplysninger som jeg bruker i jobben 
min. En kollega har spurt om hun kan få en kopi 
av opplysningene, slik at hun enklere kan utføre 
en oppgave i forbindelse med et annet prosjekt. 
Jeg vet at dette er en legitim forespørsel – 
kan jeg dele opplysningene med henne?

A.  Nei. Personopplysninger skal aldri videreformidles 
og brukes til annet enn det avtalte formålet.

Personvern og 
personopplysninger
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RELEVANTE DOKUMENTER:   
IT-Instruks, HMS policy 

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, IT-avdelingen, HMS-avdelingen
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VÅR STANDARD
Informasjonsteknologi (IT) understøtter så å si alle forretningsprosessene våre. Vi bruker IT 
til å sørge for at selskapet drives effektivt. Innføring av IT skal planlegges og koordineres, 
slik at løsningene blir formålstjenlige. Vi har forpliktet oss til riktig og ansvarlig bruk av IT. 
Datamaskiner, smarttelefoner og annet IT-utstyr skal sikres mot tap, offentliggjøring og feil bruk. 
Beskyttelse av informasjon går foran kostnaden av IT-utstyr.

ALLTID:
 � les og etterlev alle relevante IT-

instrukser og -policyer for å sette deg inn 
i hva som er forventet bruk av IT-utstyr og 
informasjonen som er lagret på utstyret

 � delta i obligatoriske treninger for bevisstgjøring

 � øyeblikkelig rapportere hendelser som 
kan sette sikkerheten i fare, for eksempel 
tap av utstyr, uautorisert tilgang til 
systemer eller tyveri av informasjon

 � kun lagre bedriftsinformasjon på utstyr 
som bedriften eier og har godkjent

 � utvise aktsomhet når du åpner 
e-postmeldinger og surfer på internett

ALDRI: 
 � bruke en Nammo e-postadresse til 

private formål eller koble ditt private 
utstyr til selskapets IT-systemer

 � lagre bedriftsdata på ikke godkjente 
offentlige lagringstjenester på internett

 � kjøpe IT-utstyr eller -systemer uten å følge 
interne retningslinjer og uten at IT-organisasjonen 
har gitt sin godkjenning og er involvert

 � bruke Nammos IT-systemer til aktiviteter som 
kan være ulovlige eller trakasserende

Bruk av 
informasjonsteknologi
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:   
Nammo IT- Instruks, HMS Policy 
og direktiv, kontrakter som 
definerer maskiner og utstyr

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, IT-avdelingen, HMS-
avdelingen, lokalt kontraktskontor, 
konsernavdeling legal & compliance

VÅR STANDARD
Nammos eiendeler og ressurser må bare brukes til offisiell Nammo-virksomhet og verken for 
personlig vinning eller straffbare formål.
Vi har alle ansvar for å sikre at eiendeler og teknologi som tilhører Nammo, og som lånes ut til 
oss av myndigheter og forretningspartnere, vedlikeholdes regelmessig og sikres fysisk, slik det 
er påkrevd i prosedyrer, kontrakter og lover.

ALLTID:
 � beskytte eiendeler og fysisk infrastruktur 

som tilhører Nammo, og alt av eiendeler 
og utstyr som er betrodd oss

 � bare bruke utstyr til godkjente formål i samsvar med 
relevante avtaler, kontrakter, lover og forskrifter

 � sørge for at du har tillatelse til å 
bruke materielle eiendeler

 � sørge for at elektronisk utstyr som datamaskiner, 
smarttelefoner, nettbrett og bærbare lagringsmedier 
har den nødvendige graden av kryptering

 � vurdere om det er lov å ta med elektronisk 
utstyr som er utstedt av Nammo, i landene vi 
reiser i, ettersom informasjon kan komme på 
avveie og være underlagt eksportkontroll 

 � ha god oversikt over varebeholdningen 
og utarbeide nødvendige rapporter

ALDRI: 
 � fjerne materielle eiendeler fra 

Nammos eiendom uten tillatelse

 � drøfte Nammos materielle eiendeler 
med uautoriserte personer

 � avhende Nammos eiendeler uten å etterleve 
selskapets retningslinjer og kontraktskrav

Q.  Hvor finner jeg Nammos direktiver om 
tillatt bruk av materielle eiendeler?

A.  Nammos IT-instruks og HMS-policy inneholder 
de grunnleggende direktivene, men du bør også 
se forskrifter for den enheten eller selskapet 
du jobber for og eventuelle kontrakter som 
omfatter bestemte maskiner og type utstyr.

Q.  Hva gjør jeg hvis jeg kjenner til ureglementert 
bruk av Nammos materielle eiendeler?

A.  Du må umiddelbart informere din leder og 
IT-avdelingen og/eller HMS-ansvarlig. Det 
er viktig at du gjør deg kjent med gjeldende 
prosedyrer for den enheten du jobber i, for 
å sikre at ved eventuelle regelbrudd knyttet 
til materielle eiendeler vet du hvem du skal 
varsle for å rapporterer hendelsen.

Bruk av selskapets 
materielle eiendeler
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Er også kjent som materielle aktiva og viser som 
oftest til eiendom, utstyr og lager. Det omfatter 
også Nammos elektroniske infrastruktur. 
Materielle eiendeler er det motsatte av 
immaterielle eiendeler, som omfatter ting som 
merker, patenter, varemerker, opphavsretter, 
leieavtaler, vitenskapelige formuleringer, tekniske 
spesifikasjoner, lister over forretningspartnere, 
domenenavn og bedriftshemmeligheter.

MATERIELLE EIENDELER
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:   
Nammos merkevarehåndbøker 
(Brand Book Group and Commercial 
Brands), Nammo’s Design Manual 

 
HJELP OG RÅD:  
Din lokale merkevareansvarlig, 
konsernavdeling kommunikasjon.
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VÅR STANDARD
Branding og markedsføring handler om mer enn bare design og visuelle elementer. Det handler 
om å definere hvem vi er, og hvilke verdier vi tilfører, sett fra vår side og fra kundens side. Det hele 
dreier seg om at vi alle er bevisste på hvem vi ønsker å være, hvordan vi ønsker å bli oppfattet, og 
sørge for at alt vi sier og gjør kan gjenkjennes som Nammo. Det kreves at den enkelte ansatte er 
bevisst og konsekvent. 

ALLTID:
 � ha verdiene våre i bakhodet – engasjement, presisjon 

og omtanke – samt vår differensiering som den 
“pålitelige partner” som gjør at vi skiller oss fra våre 
konkurrenter, når du skal kommunisere med kundene

 � etterleve selskapets interne retningslinjer for design 
slik at vi sikrer gjenkjennelse av våre merkevarer

 � kontakte kommunikasjonsavdelingen hvis du 
trenger hjelp til å utforme eller oppdatere 
markedsføringsmateriell, reklameartikler osv.

ALDRI: 
 � gi noen form for godtgjørelse i bytte 

av redaksjonell omtale

 � godta redaksjonelle artikler sponset av 
Nammo, enten gjennom kjøp av annonser, 
direkte økonomisk godtgjørelse eller lignende, 
uten at de er tydelig merket som dette

 � godta redaksjonelle artikler om 
Nammo uten godkjenning fra 
kommunikasjonsavdelingen før publisering

 � produsere eller kjøpe markedsføringsmateriell 
eller reklameartikler som ikke samsvarer med 
selskapets design og innkjøpsprosedyrer

Branding og 
markedsføring



VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:   
IT-instruks, HMS policy, personvernregler, 
taushetserklæring (NDA) 

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, kontraktsavdelingen, 
IT-avdelingen, HMS-avdelingen, 
konsernavdeling legal & compliance.
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VÅR STANDARD
Vi styrer aktivt tilgangen til informasjon ved å sørge for at den bare deles med dem som har 
et legitimt behov for den. Dette inkluderer å beskytte informasjon som er i vår besittelse, 
for eksempel konfidensiell, fortrolig og sikkerhetsgradert informasjon samt informasjon fra 
tredjeparter. 
Vi iverksetter nødvendige tiltak for å beskytte informasjon, og vi påser at vi ikke bruker den til 
personlig vinning eller ulovlige formål. 

ALLTID:
 � overføre, oppbevare og lagre informasjon 

i samsvar med interne instrukser

 � vurdere om det er behov for å bruke 
en taushetserklæring (NDA)

 � vurdere om personen som mottar informasjon har 
behov for den, og eventuelt har den nødvendige 
sikkerhetsautorisasjonen og -klareringen

 � ta i betraktning hvordan Nammo, kunder, 
forretningspartnere, leverandører eller kolleger blir 
berørt, hvis informasjonen blir delt eller offentliggjort

 � ta i betraktning hvor mottakeren 
skal lagre informasjonen

 � rapportere utilsiktet offentliggjøring 
av konfidensiell informasjon

ALDRI: 
 � dele konfidensiell informasjon med en tredjepart 

hvis det ikke er signert en taushetserklæring

 � dele informasjon underlagt eksportkontroll 
uten nødvendige tillatelser

 � delta i offentlige samtaler med sensitiv informasjon 
om Nammo og våre tredjeparter uten nødvendig 
godkjenning i tråd med Nammos retningslinjer. 

Q.  Har Nammo en taushetserklæring som jeg 
kan bruke med forretningspartnerne mine?

A.   Ja, legal & compliance avdelingen har utarbeidet 
en anbefalt taushetserklæring som alle 
Nammo-selskaper kan bruke når de opptrer 
på vegne av Nammo. Ved undertegning av en 
slik avtale mottatt fra en forretningspartner, 
er det viktig at avtalen gjennomgås nøye for 
å sikre at den gir god beskyttelse ved deling 
av informasjon som kommer fra Nammo.

Q.  Hvordan vet jeg om vi har eksporttillatelse 
til å dele Nammo-informasjon med en 
forretningspartner i et annet land?

A.  Kontakt den avdelingen på din enhet som 
håndterer søknader for eksporttillatelser. 
Hvis du trenger eksporttillatelse for å dele 
Nammo-informasjon og selskapet ditt ikke 
har en gyldig tillatelse, er det godt å vite 
at dette vanligvis lar seg raskt ordne.

Informasjonsdeling
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Med et museklikk eller et trykk på en 
skjerm kan vi dele informasjon med globale 
forretningspartnere ved hjelp av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi som e-post, 
internett, intranett/ekstranett, nettverk, delte 
databaser, nettmøter, direktemeldinger med 
mer. Med et klikk eller trykk til kan Nammos 
elektroniske informasjon videresendes til 
autoriserte og uautoriserte tredjeparter.

Kjenn din kunde og leverandør. Vi kan kontrollere 
utilsiktet informasjonsdeling ved å sørge for 
at vi vet hvem vi gjør forretninger med. Del 
kun informasjon som er strengt nødvendig.

DELING AV ELEKTRONISK 
INFORMASJON
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VERKTØYKASSE
 

RELEVANTE DOKUMENTER:   
Intranett, nettsted, design-
håndbok og fotoarkiv

 
HJELP OG RÅD:  
Din leder, din kommunikasjonsansvarlig  
konsernavdeling kommunikasjon.
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VÅR STANDARD
Nammo har forpliktet seg til å kommunisere åpent, troverdig og med integritet.
Vi er alle involvert i ekstern kommunikasjon og har et ansvar for å fremstå som gode 
ambassadører for selskapet. Uansett når vi drøfter noe Nammo-relatert eller jobber med noen 
utenfor selskapet, bidrar vi med å skape et bilde av oss selv og Nammo. Det spiller ingen rolle om 
vi kommuniserer med kunder, forretningspartnere, journalister, familie og venner, mennesker vi 
treffer på konferanser eller flyplassen, eller om vi legger ut noe på sosiale medier. Alt påvirker 
hvordan vi oppfattes av verden rundt oss.

ALLTID:
 � kontroller at informasjonen du deler, er 

godkjent for offentliggjøring. Virksomheten 
vår er avhengig av at andre stoler på at vi kan 
beskytte og behandle sensitiv informasjon. 
Hjelp oss å vise at vi fortjener denne tilliten.

 � vær sikker på at du vet hvem du snakker 
med. Vær klar over at i mange tilfeller vil det 
være personer i Nammo som har ansvar for 
å kommunisere med bestemte personer eller 
organisasjoner eller for å drøfte bestemte temaer

 � huske at noe informasjon kan være eid av andre, 
inkludert bilder og grafikk. Du må alltid forhøre deg 
med kilden for å bekrefte om du har lov til å bruke 
eller dele informasjonen eller materiellet med andre.

ALDRI: 
 � lyve, pynte på sannheten eller med vilje villede noen, 

eller være en kilde til spekulasjoner eller rykter.

 � svare på spørsmål fra pressen med mindre du har 
tillatelse fra avdelingen for konsernkommunikasjon. 
I komplekse organisasjoner som Nammo må vi 
være sikre på at kommunikasjonen er samkjørt.

 � anta at uttalelser du gjør til en reporter, er 
uoffisielle, eller at uttalelser du gjør på sosiale 
medier osv., forstås kun som din oppfatning 
som privatperson. Enhver uttalelse du 
gjør, uansett sammenheng og tema, kan få 
konsekvenser for Nammo og kollegene dine.

Q.  Hvordan kontrollerer jeg at noe er 
godkjent for offentliggjøring?

A.  Sjekk Nammos nettsted. Hvis informasjonen 
finnes der, kan den offentliggjøres. 
Hvis du er i tvil, må du forhøre deg med 
avdelingen for konsernkommunikasjon

Q.  Hvor finner jeg materiell og bilder jeg 
kan bruke i presentasjoner o.l.?

A.  Nammo har et sentralisert fotoarkiv med bilder 
som vi har tillatelse til å bruke i presentasjoner 
og markedsføringsmateriell. Kontakt avdelingen 
for konsernkommunikasjon for å få tilgang

Håndtering av 
kommunikasjon
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Dette dokumentet er en oversettelse av et godkjent 
engelskspråklig dokument. Hvis det er avvik mellom 
oversettelsen og den engelske originalen, skal den engelske 
originalen ha forrang, med mindre avviket er nødvendig ut fra 
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For mer informasjon om etikk i Nammo  
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