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Deres brev av 29 desember 2016 vedrørende Nammo's samfunnsansvar 
 
 
Med referanse til den siste korrespondansen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Nammo samt 
tidligere års korrespondanser ønsker vi å gi følgende kommentarer. 
 
For det første vil vi understreke at alle Nammos enheter hele tiden gjør vurderinger rundt risiko 
knyttet til den daglige driften av selskapet, inkludert etiske spørsmål.  
Spørsmål relatert til menneskerettigheter utgjør også en naturlig del av dette. Nammo har ansvar 
for å sikre at det ikke skjer brudd på menneskerettighetene i noen av våre legale enheter og vi har 
et ansvar for sivilsamfunnet som er lokalisert i umiddelbar nærhet til våre produksjonsenheter. I 
tillegg kommer det et ansvar for våre partnere og ansatte og de som påvirkes direkte av våre 
leverandørkjeder.  
Vi har ansvar for å sikre at vår forretningsaktivitet er i henhold til nasjonale miljø,  
sikkerhet -og kvalitetsstandarder. Vi har innført krav til våre underleverandører og partnere om å 
følge FNs ti prinsipper og vi gjør jevnlig etterkontroll av dette.  
Vi fører også internkontroll med våre egne enheter og ser til at FN’s ti prinsipper etterleves her.  
Våre ansatte skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og her skal ILO’s prinsipper følges.  
Lokalsamfunnene rundt våre produksjonsenheter skal føle seg trygge på at driften av våre 
virksomheter er i henhold til nasjonale miljø -og sikkerhetsstandarder og at dette blir fulgt opp 
gjennom både interne og eksterne kontroller.  
 
Gjennom flere år med korrespondanser mellom oss og med tilsynelatende ulike oppfatninger av 
tolkningen av menneskerettighetsansvar og norsk eksportkontroll ønsker vi å invitere dere til et 
dialogmøte ved vårt hovedkontor på Raufoss. Dere vil da få muligheten til å bli bedre kjent med 
vårt selskap og hvordan vi driver vår virksomhet.  
 
Vi håper dere vil ta dere tid til dette. 
Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen  

 
Sissel Solum  
Senior Vice President Compliance 
Nammo  


