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Våre verdier

Vi, kvinnene og mennene i Northrop Grumman, 
ledes av følgende verdier. Vi ønsker  
at beslutningene og handlingene våre skal 
formidle disse verdiene. Vi tror at ved  
å demonstrere verdiene våre i praksis skaper  
vi langsiktige fordeler for aksjonærene, kundene, 
medarbeiderne, leverandørene og samfunnene 
vi er i kontakt med.  
 
Vi tar ansvar for KVALITET...

Produktene og tjenestene våre er klasseledende 
når det gjelder verdi for pengene. Vi leverer 
det beste av det beste, jobber for kontinuerlige 
forbedringer og anstrenger oss for å tilpasse oss 
til endringer. Hver enkelt av oss har ansvaret for 
kvaliteten i det vi gjør.  
 
Vi leverer KUNDETILFREDSHET...

Vi jobber hardt for å tilfredsstille kundene våre. 
Vi mener det er viktig å respektere kundene, 
og å forstå hva de ønsker og hva de forventer. 
Vi jobber for å overgå forventningene deres til 
pris, kvalitet og levering til riktig tid.  
 
Vi står for LEDERSKAP som et selskap og 
som enkeltpersoner…

Northrop Grummans lederskap bygger på 
dyktige medarbeidere som effektivt utnytter 
avansert teknologi, innovativ produksjon 
og god forretningsledelse. Vi tilfører mer 
verdi med lavere kostnader, med raskere 
responstid. Den enkelte av oss leder gjennom 
kompetanse, kreativitet og teamarbeid.

Vi opptrer med INTEGRITET i alt vi 
foretar oss…

Hver enkelt av oss har et personlig ansvar for 
å opptre i tråd med de høyeste standarder, 
for eksempel ved å opptre ærlig og oppriktig i alle 
jobbsammenhenger. Vi oppfyller løftene våre 
som ansvarlige medborgere og medarbeidere. 
Vi behandler kundene og selskapets ressurser 
med den respekten de fortjener. Vi overholder 
alle gjeldende lover og regler.  
 
Vi verdsetter MENNESKER…

Vi behandler hverandre med respekt og er stolte 
over de viktige bidragene som kommer fra et 
mangfold av personer og ideer. For at vi skal 
lykkes over tid, må vi gi medarbeiderne våre 
den utdanningen og utviklingen de trenger for 
å vokse. Vi ønsker åpenhet og tillit i alle forhold.  
 
Vi fokuserer på SIKKERHET…

Vi jobber for å beskytte våre medarbeiders 
helse og trivsel og gi våre kunder høy kvalitet, 
pålitelige og sikre produkter.  Vi jobber for 
trygge operasjoner og er grundige i våre 
sikkerhetspraksiser og prosesser.  
 
Vi behandler LEVERANDØRENE våre som 
viktige teammedlemmer…

Vi plikter å vise leverandørene våre den samme 
respekten som vi viser kundene. Leverandørene 
våre fortjener rettferdig og rimelig behandling, 
klare avtaler og oppriktige tilbakemeldinger om 
ytelser. Vi tar hensyn til leverandørenes behov 
når vi gjør forretninger.
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Til mine kollegaer:  
Vi er forpliktet til de høyeste standardene for etikk og 
integritet i levering av tjenester til våre kunder over 
hele verden.

Et ekstraordinært omdømme for høy integritet krever at 
hver enkelt medarbeider er oppmerksom og involvert. 
Våre standarder for god forretningsatferd gir oss 
verdifull informasjon for å sikre etisk atferd på tvers 
av bedriften. De tjener også som en veiledning hvis 
korrigerende steg må tas.

Alle medarbeidere bør være kjent med informasjonen 
i dette heftet. Spørsmål og problemstillinger knyttet 
til etikk tas opp med lederen din, en etikkansvarlig, 
juridisk avdeling, eller via selskapets døgnbemannede 
gratis hjelpetelefonen OpenLine eller nettsiden 
for rapportering.

Ha denne informasjonen i bakhodet når vi samarbeider 
for å levere gode resultater for kundene, kollegaene og 
aksjonærene våre. Jeg setter pris på innsatsen du gjør 
for å følge de strengeste standardene for integritet og 
etisk atferd i Northrop Grumman.

Vennlig hilsen,

Kathy Warden 
styreleder, adm. direktør og president

Et budskap fra styreleder, 
adm. direktør og president



Vi tar rollene og ansvaret vårt på alvor

I Northrop Grumman viser vi veien ved å følge de strengeste standardene for etikk og integritet, som er 
essensielle for å ivareta omdømmet vårt som en av bransjens fremste aktører. Å følge standardene våre 
for forretningspraksis, verdiene våre og de gjeldende lovene i landene vi opererer i sørger ikke bare for 
at vi oppfyller de lovbestemte kravene, det sier samtidig noe viktig om hvem vi er. 

Dette løftet gjelder hver enkelt av oss i Northrop Grumman, uavhengig av stilling eller autoritet. I tillegg 
til for ledere og medarbeidere, gjelder Northrop Grummans verdier og standarder for forretningspraksis 
også for styremedlemmer, konsulenter, agenter, leverandører og andre tredjeparter med autorisasjon 
til å opptre på selskapets vegne. Hver enkelt av oss har et ansvar for å følge standardene for 
forretningspraksis, overholde gjeldende lover og regler samt opptre og fatte beslutninger med 
integritet. Det gjelder også for personer som opptrer på selskapets vegne, uavhengig av arbeidssted  
og oppgaver i Northrop Grumman.

Bare styret (eller en styrekomité) har anledning til å legge standardene for forretningspraksis til side for 
toppledere og styremedlemmer. Vi offentliggjør eventuelt slike fritak. 

 
Ledelsens rolle

Ledelsen i Northrop Grumman har et ekstra ansvar. Ledelsen forventes å sette et godt eksempel samt 
skape og opprettholde et hyggelig, åpent arbeidsmiljø der det er trygt for alle å dele sine synspunkter 
og bekymringer. Hvis du er en leder, har du et spesielt ansvar for å gjøre følgende:  
  
 • Sette et godt eksempel for de du jobber sammen med

 •  Skape en åpen dør-politikk der medarbeiderne oppfordres til å stille spørsmål og ta opp 
problemstillinger

 • Eskalere rapporter om mistanke om brudd til juridisk avdeling eller etikkavdelingen

 • Være oppmerksom på mulig uønsket adferd på arbeidsplassen og raskt rapportere om slike tilfeller

Innledning: Vi viser vei som et selskap og 
som enkeltpersoner
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Det kreves at hver enkelt av oss fatter etiske beslutninger til selskapets beste. Når det er sagt, kan det 
enkelte ganger være vanskelig å avgjøre hva som er den beste handlingen. Her trer modellen vår for 
etiske beslutninger i kraft.

Modellen for etiske beslutninger er en ressurs designet for å hjelpe oss i etiske dilemmaer der den 
riktige beslutningen ikke nødvendigvis er åpenbar. Den tar hensyn til de tre følgende handlingene for 
å hjelpe oss med å løse disse dilemmaene.  
 
Dømmekraft

Avklar hva som er problemet og karakteren til det etiske dilemmaet.

De fleste etiske utfordringer kommer til syne fordi noen instinktivt føler at noe ikke er riktig. Stol på 
dømmekraften din. Be om veiledning fra din etikkansvarlige eller juridisk avdeling for å få hjelp til  
å vurdere om en beslutning eller foreslått handling er i strid med Northrop Grummans retningslinjer 
eller prosedyrer eller er et brudd på våre standarder for forretningspraksis eller verdier, eller om de 
innebærer potensielle juridiske eller lovmessige utfordringer.  
 
Selvinnsikt

Undersøk de mange ulike veiene til den riktige beslutningen.

Tenk gjennom omstendighetene rundt og andre som kan bli påvirket eller berørt av beslutningen.  
Spør deg hva en ansvarlig person ville tenke om beslutningen din og hvordan du ville forklart det til 
lederen eller familien din. Tenk gjennom hvordan du ville følt deg hvis beslutningen din ble offentliggjort 
på Internett i media. 
 
Mot 

Hvis du mener beslutningen din er etisk, fatter du beslutningen, men fortsetter å være åpen for nye 
fakta, omstendigheter og råd som kan få deg til å endre standpunkt. 

Du vil kanskje måtte søke veiledning fra lederen din eller en annen overordnet du stoler på, 
etikkansvarlig, en personalrepresentant eller et medlem av juridisk avdeling. Du kan også kontakte 
OpenLine. Vær komfortabel med beslutningen din og vær forberedt på å forklare hva som gjør 
beslutningen din etisk. 

Vi må alle være oppmerksomme på mulig uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen; vær rask med 
å søke veiledning og rapportere om problemstillinger som kan oppstå.

Vi tar etiske beslutninger
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Ett av de viktigste ansvarsområdene under 
disse standardene er også et av de mest 
grunnleggende: si ifra når du har spørsmål 
eller bekymringer. Alle i Northrop Grumman 
oppfordres og pålegges å søke veiledning 
ved behov og rapportere om aktivitet som kan 
være et brudd på standardene våre eller andre 
retningslinjer. 

Under enkelte omstendigheter har vi alle 
en juridisk plikt til å rapportere om mulige 
kritikkverdige forhold. Dette inkluderer, 
men er ikke begrenset til kritikkverdige 
forhold innenfor følgende emner: 
  
 • Innkjøps- eller kontraktssvindel

 • Interessekonflikter

 • Bestikkelser

 • Driks

 •  Feilaktige beretninger eller oppgaver til 
offentlige institusjoner

 • Feilaktig regnskapsføring

 • Menneskesmugling

 • Forfalskede deler 

 • Overbetaling for offentlige kontrakter

 • Maktmisbruk  
 
Hvis du blir oppmerksom på kritikkverdige 
eller potensielt kritikkverdige forhold, er det 
ditt ansvar og din plikt som ansatt i Northrop 
Grumman å rapportere om det.  
 
Rapportering er ikke alltid enkelt. Å rapportere 
om noe som du tror kan være et kritikkverdig 

forhold kan noen ganger oppleves som 
ukomfortabelt, spesielt når du er usikker på om du 
kjenner alle fakta. Rapportering om kritikkverdige 
forhold eller mistanke om kritikkverdige forhold lar 
selskapet evaluere og hurtig løse problemer og 
forhindre dem fra å eskalere eller skje på nytt,  
og gjør Northrop Grumman til en bedre arbeidsplass 
for alle. Derfor, når du er i tvil, må du snakke med 
noen om problemstillingen. Dette gjør du ved  
å kontakte:  
 
 •  Lederen din eller en annen leder du  

stoler på

 •  En etikkansvarlig (BCO, Business  
Conduct Officer)

 • En person fra juridisk avdeling

 • En personalrepresentant

 •  Northrop Grummans OpenLine eller 
OpenLine-nettportalen

 
Rapporter behandles konfidensielt, i den grad det 
lar seg gjøre. Hvis du velger å rapportere gjennom 
OpenLine, enten på telefon eller via webportalen, 
oppfordres du til å oppgi kontaktopplysningene 
dine, slik at vi kan ta kontakt med deg og følge 
opp med ny informasjon, ved behov. Hvis du 
velger, kan du også rapportere mistanker eller 
problemstillinger anonymt, som lokal lovgivning 
tillater. Vær oppmerksom på at det sannsynligvis 
blir vanskeligere for selskapet å gjennomføre 
en grundig undersøkelse av rapporten hvis 
vi ikke har kontaktopplysningene dine for 
oppfølging. Du oppfordres derfor til å oppgi 
kontaktopplysningene dine når du lager  
en rapport.

Vi stiller spørsmål og tar opp problemer

9



Hver enkelt av oss har muligheten til å 
kommunisere åpent og ærlig om faktiske eller 
potensielle kritikkverdige forhold uten frykt for 
represalier. Når medarbeiderne våre deler eller 
rapporterer om reelle problemstillinger eller 
problemer i god tro, tolererer ikke selskapet 
represalier mot den som varsler. Å lage en 
rapport "i god tro" betyr at du raskt melder fra 
om de relevante forholdene du har kjennskap til 
og at du gir en fullstendig og nøyaktig rapport. 
Alle som beviselig har deltatt i gjengjeldelser 
mot noen som har varslet om reelle 
problemstillinger i god tro kan få disiplinærtiltak 
mot seg, inkludert eventuell oppsigelse.

Det forventes at vi alle etterlever verdiene 
og gjør det riktige i Northrop Grumman, 
uavhengig av hvilken stilling vi har. Brudd på 
standardene våre, selskapets retningslinjer og 
prosedyrer eller lover og regler kan få alvorlige 
konsekvenser for involverte personer, uansett 
hvem de er og hvilken stillingstittel de har. 
Husk: hvis du er vitne til eller har mistanke om 
kritikkverdige forhold, er det ditt personlige 
ansvar å varsle – uavhengig av stilling, fartstid 
i selskapet, nasjonalitet, fødested, etnisitet, 
trosretning eller kjønn.

Vi beskytter varslere Konsekvenser ved 
kritikkverdige forhold
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Vi verdsetter mennesker

I Northrop Grumman jobber vi for å opprettholde 
en kultur der mangfoldighet og inkludering 
verdsettes. Vi jobber for å tiltrekke oss, utvikle 
og opprettholde en mangfoldig og inkluderende 
arbeidsstyrke. Ved å tiltrekke oss de beste 
talentene på et bredt spekter av områder, ønsker 
vi å sikre at vi har de beste menneskene for  
å hjelpe oss til å nå målene våre. Vi fostrer også 
et miljø for samarbeid og innovasjon der hvert 
teammedlem kan gjøre sitt beste og oppnå 
personlig og profesjonell vekst.

Som en del av dette engasjementet tolererer 
vi heller ikke diskriminering på grunn av rase 
eller etnisitet, hudfarge, fødested, opphav, 
kjønn, kjønnsidentitet eller seksuell orientering, 
sivilstatus, foreldrestatus, svangerskap, fødsel 
eller relaterte forhold, religion, trosretning, alder, 
handikap, genetisk informasjon, veteranstatus 
eller andre former for beskyttet status.

Vi står for mangfold 
og inkludering

Vi viser rimelig imøtekommenhet for kvalifiserte personer 
med handikap, religiøs overbevisning og svangerskap / 
fødsel (og relaterte forhold). Vi jobber for at våre fasiliteter, 
nettsteder, informasjon, kommunikasjon og teknologi skal 
være tilgjengelig for publikum.

Vi viser imøtekommenhet 
og tilgjengelighet 
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Som Northrop Grumman-ansatte forventer 
vi å jobbe i et miljø der vi behandles med 
verdighet og respekt. Selskapet vårt jobber 
hardt for å sikre at arbeidsplassen vår på en 
positiv måte styrker mangfold, inkludering, 
engasjement og innovasjon. 

For å skape og ivareta et slikt arbeidsmiljø 
tolererer ikke selskapet noen form 
for trakassering eller mobbing på 
arbeidsplassen. Trakassering inkluderer 
uønsket, støtende adferd av seksuell art 
eller basert på personlige egenskaper. 
Vanlige eksempler på trakassering 
inkluderer uønskede seksuelle tilnærmelser 
(verbale eller fysiske), voldstrusler eller 
støtende spøker eller bemerkninger. 
Mobbing er gjentakende, truende adferd 
som forekommer enten på arbeidsplassen 
eller gjennom ansettelsesforholdet. 
Mobbing kan inkludere ydmykende, 
krenkende, truende adferd mot andre  
eller utfrysing.

Q: Regnskapsføreren Jamila i Northrop Grumman er 
gravid. Siden hun varslet om at hun er gravid, har 
hun lagt merke til at sjefen hennes, Kevin, ikke lar 
henne jobbe på prosjekter hun har jobbet med en 
stund. Da hun spurte hvorfor, svarte han, "Nå som du 
snart blir mamma tenkte jeg at det ikke er noen vits 
i å gi deg masse ansvar, hvis du kommer til å slutte 
etter at du går ut i mammapermisjon." Jamila ble 
sjokkert da hun hørte at Kevin sa dette. Hva kan  
hun svare?

Vi skaper et arbeidsmiljø basert på respekt

Trakassering og mobbing strider mot 
våre verdier og vårt engasjement for å 
skape et miljø av tillit og gjensidig respekt 
som er avgjørende for vår kultur for å 
lykkes. Hvis du har vært vitne til eller har 
mistanke om trakassering eller mobbing på 
arbeidsplassen, oppfordres du til å varsle 
om slike ting. Northrop Grumman vil ikke 
tolerere represalier mot deg for varsling  
i god tro.
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A: Jamila bør snakke med en annen leder, 
sin etikkansvarlige, en personalrepresentant 
eller et medlem av juridisk avdeling om  
Kevins oppførsel. I Northrop Grumman  
tildeler vi ansvar på arbeidsplassen basert  
utelukkende på ferdigheter og erfaring,  
og ikke på kjønn eller andre egenskaper.
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På grunn av bransjen vi er i, må selskapet 
ofte innhente personopplysninger om oss 
selv og andre: medarbeidere, kontraktører, 
leverandører, kunder og andre personer 
vi jobber med. Personopplysninger betyr 
generelt informasjon i ethvert format som 
kan brukes til å identifisere en enkeltperson. 
Det er avgjørende fra kjerneverdiene våre 
at vi beskytter personopplysninger og 
respekterer enkeltpersoners personvern.

Hvis jobben din involverer innsamling og behandling av personopplysninger, bør du som minimum være 
oppmerksom på følgende:

 •  Legitime formål: Personopplysninger 
må kun innhentes eller brukes til 
legitime forretningsrelaterte formål for 
Northrop Grumman

 
 •  Dataminimering: Innhenting og bruk 

av personopplysninger må kun foregå i 
den grad det er nødvendig for å oppnå 
det forretningsmessige formålet, unngå 
for eksempel å innhente eller bruke 
personnumre hvis det ikke er nødvendig

 
 •  Kjenn reglene: Vær oppmerksom 

på og følg alle gjeldende juridiske 
og kontraktsmessige betingelser for 
bruk av personopplysninger samt 
selskapets gjeldende retningslinjer og 
prosedyrer relatert til håndteringen av 
personopplysninger

 •  Rapporter om tap: Rapporter umiddelbart om 
mistanke om tap eller brudd som involverer 
personopplysninger til avdelingen for 
personvern på privacy@ngc.com

 
 •  Verifiser tilgang for tredjeparter: Før du gir 

tredjeparter tilgang til personopplysninger, 
må du verifisere at tredjeparten har 
et forretningsmessig behov og er 
kontraktsmessig forpliktet til å beskytte 
informasjonen

 
 •  Overhold gjeldende lokal lovgivning: 

Forhør deg med Northrop Grummans 
personvernkontor for å forstå hvilke spesifikke 
krav som kan gjelde, spesielt ved bruk av eller 
tilgang til personopplysninger utenfor USA 

Når vi bruker personopplysninger, må vi sørge 
for å overholde alle gjeldende lover. Mange  
land har personvernlover med spesifikke 
bestemmelser om håndtering av 
personopplysninger som gjelder for overføring 
av personopplysninger mellom land.

Vi beskytter andres personvern

14

mailto:privacy%40ngc.com?subject=


Vi fokuserer på sikkerhet

Vi jobber for å ha et trygt arbeidsmiljø. Dette betyr at vi som enkeltpersoner må gjøre en personlig 
innsats for å gjøre jobben vår på en trygg måte som ivaretar helsen og sikkerheten til kolleger, 
besøkende og omgivelsene. Vi har et ansvar for å forstå og overholde de lovbestemte kravene og 
selskapenes retningslinjer samt prosedyrer relatert til helse og sikkerhet. Hvis du har vært vitne til 
skader, sykdommer eller farlige omstendigheter relatert til jobben – som kjemiske utslipp og farefylt 
praksis – må du stoppe arbeidet og rapportere om situasjonen umiddelbart.

Vi vektlegger helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Medisiner og regulerte stoffer

En viktig del av å ivareta sikkerheten ved Northrop Grumman er evnen vår til å fatte gode 
beslutninger – og slike beslutninger kan svekkes ved bruk av alkohol, regulerte stoffer og ulovlige 
stoffer. Alkohol, kontrollerte stoffer og ulovlige stoffer medfører ikke bare problemstillinger i forhold 
til helse og sikkerhet: de medfører også problemer knyttet til prestasjon og adferd. Derfor er bruk av 
slike stoffer forbudt under arbeid ved Northrop Grummans anlegg. Det samme gjelder selvfølgelig 
også for ulovlig produksjon, distribusjon, avhending og besittelse.

Vær oppmerksom på at Northrop Grumman, som en føderal leverandør i USA, overholder Drug 
Free Workplace Act og gjeldende lokal lovgivning. Selv om marihuana har blitt legalisert i enkelte 
amerikanske stater, regnes det fortsatt som ulovlig under føderal lovgivning. Bruk av marihuana er 
derfor forbudt i selskapet, også på steder der det ikke strider mot lokal lovgivning.

15



Medarbeiderressurser og assistanse

Northrop Grumman anser mennesker som 
den mest verdifulle ressursen et selskap 
kan ha. For å støtte og hjelpe Northrop 
Grummans ansatte og familiene deres, tilbyr vi 
et støtteprogram for ansatte (EAP, Employee 
Assistance Program). EAP hjelper alle ansatte 
og familiemedlemmene deres ved å tilby 
rådgivning og støtte som oppfølging av 
personlige, inkludert juridiske og finansielle  
og/eller medisinske problemer. Selskapet har 
ikke et ønske om å blande seg inn i privatlivet 
til de ansatte, men vi ønsker alle å hjelpe 
hverandre der vi kan. EAP-programmet er en 
verdifull ressurs, og alle ansatte anbefales på 
det sterkeste å delta i programmet.

Vold og våpen

Vold og andre typer farlig, truende eller 
aggressiv adferd på arbeidsplassen er aldri 
tillatt. Vi forsøker aldri å løse arbeidskonflikter 
med vold, trusler eller andre aggressive 
handlinger eller adferder. Dette inkluderer  
å dytte, skubbe, slå eller andre fiendtlige eller 
potensielt farlige fysiske handlinger. Våpen er 
også forbudt på arbeidsplassen.
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Vi opptrer med integritet i alt vi foretar oss

I Northrop Grumman samarbeider vi regelmessig 
med staten og forretningspartnere i ulike 
aspekter av operasjonene våre. Vi skaper tillit 
og forretningsrelasjoner med dem gjennom 
samme grad av hardt arbeid og integritet som vi 
demonstrerer i alle våre relasjoner og aktiviteter. 
Vi forsøker aldri å oppnå fordeler gjennom 
urettferdig, uetisk eller ulovlig forretningspraksis. 

Vi overholder alle gjeldende lover mot 
korrupsjon, uansett hvor vi opererer, for 
eksempel U.S. Foreign Corrupt Practices Act og 
UK Bribery Act. Du kan ikke tilby, love bort, gi 
eller autorisere noen form for bestikkelse for å få 
eller beholde virksomhet eller utilbørlig fordel på 
Northrop Grummans vegne. En "bestikkelse" kan 
være alt av verdi – penger, gaver, reiseutgifter, 
personlige tjenester eller underholdning – som 
kan oppfattes som et forsøk på å få en utilbørlig 
fordel for selskapet. Korrupsjonslover gjør det 
også ulovlig for oss å motta bestikkelser. I tillegg 
krever de at vi definerer forretningsrelasjonene 
våre nøyaktig og fører riktige regnskaper 
og journaler, og at vi har tilstrekkelige 
internkontroller.

"Smøring" er også forbudt. Smøring er små 
betalinger, normalt i kontanter, som vanligvis 
gjøres til saksbehandlere i offentlige organer for 
at de skal gjøre noe de allerede er forpliktet til 
å gjøre. Eksempler på dette kan være betalinger 
for å fremskynde en arbeidstillatelse, visa, 
lisens eller forsyningstjeneste, eller for å få 
politibeskyttelse. Selv om dette er vanlig i visse 

deler av verden, er smøring ulovlig i mange land 
og forbudt av selskapets retningslinjer. 

Northrop Grumman kan under spesielle 
omstendigheter fravike disse retningslinjene, 
dersom det er fare for liv, helse eller sikkerhet. 
Hvis slike spesielle omstendigheter oppstår,  
må du rapportere om smøringen til juridisk 
avdeling omgående, slik at det kan registreres 
nøyaktig i selskapets regnskaper og oppføringer.

Vi har ingen toleranse for bestikkelser
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Q: Fred har ansvaret for oppføringen av et nytt 
produksjonsanlegg for Northrop Grumman og får 
kjennskap til at de trenger en ekstra tillatelse for 
å igangsette byggingen. Fred vil dessverre ikke få 
tillatelsen før om to uker, med mindre han betaler 
et "ekspedisjonsgebyr" kontant til en ansatt ved det 
offentlige kontoret. Han er ikke sikker, men dette 
høres ut som en mulig smøring. Kan Fred betale 
dette beløpet?

De av oss som jobber med offentlige 
tjenestemenn må utvise spesiell aktsomhet. 
Dette gjelder spesielt hvis du er involvert i 
ansettelse av eller tilsyn med en tredjepart 
som opptrer på selskapets vegne. Vi må 
aldri tillate at en tredjepart gjør noe på våre 
vegne som vi av etiske eller juridiske grunner 
ikke kan gjøre selv.

Brudd på korrupsjonslovgivning har en 
høy strafferamme, derfor er det enda 
viktigere at vi overholder dem i alle 
forretningsaktivitetene våre. Hvis du har 
spørsmål eller bekymringer om korrupsjon 
eller bestikkelser, må du ikke nøle med å 
kontakte juridisk avdeling.

A: Instinktene til Fred er riktige: dette vil sannsynligvis 
regnes som en smøring og bør ikke betales. Noen 
indikasjoner på at dette kan være en potensielt 
kritikkverdig betaling er at det må betales kontant og 
til en offentlig funksjonær, og ikke via bankoverføring 
eller sjekk til det offentlige kontoret mot en offisiell 
prisliste for gebyrer eller en offisiell faktura. Smøring er 
forbudt i selskapets retningslinjer og er ulovlig i mange 
land. Hvis du har spørsmål om hvorvidt en betaling er 
tillatt, må du forhøre deg med juridisk avdeling før en 
eventuell betaling. 
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Å gjøre forretninger med integritet betyr å fatte 
beslutninger som er i tråd med selskapets beste 
interesser, uten å prioritere eventuelle personlige 
fordeler. Ved å unngå også det som kan virke 
som potensielle interessekonflikter utad, ivaretar 
vi selskapet best mulig og sikrer fremtidig 
suksess. En interessekonflikt oppstår vanligvis 
når de personlige interessene til en enkeltperson 
skader interessene til selskapet som helhet. 

Husk at vi alle har blitt gitt tillit som vi må 
ivareta. Vi må være spesielt på vakt mot 
situasjoner i eller utenfor jobben som kan 
skade andres tillit til oss eller som kan skape 
tvil om integriteten vår. Husk at det å unngå 
å skape et inntrykk av interessekonflikter kan 
være like viktig som å unngå den faktiske 
interessekonflikten. Hvis du har spørsmål 
om hvorvidt en situasjon innebærer en 
interessekonflikt for deg, må du alltid holde 
deg på den sikre siden og varsle umiddelbart til 
lederen din, etikkavdelingen, juridisk avdeling 
eller – for styremedlemmer – juridisk leder. 
Det finnes mange typer mulige konflikter, 
men de følgende er noen av de vanligste 
vi kan oppleve. Faktiske eller potensielle 
interessekonflikter må oppgis umiddelbart av 
ansatte på skjema C-196 for interessekonflikter, 
for landet de er ansatt i.

Private investeringer

Hvis lojaliteten vår trekkes mellom hva 
som er best for selskapet vårt og et annet 
selskap, kan det medføre at du fatter 
beslutninger som ikke er til Northrop 
Grummans beste. Av den grunn kan det  
å investere et stort beløp i, eller ha 
betydelige finansielle interesser i en 
virksomhet som konkurrerer eller gjør 
forretninger med Northrop Grumman, enkelt 
skape en problematisk interessekonflikt.

 

Vi unngår interessekonflikter

19



A: Ja. Selv om Michael og datteren kan jobbe sammen uten 
at det er et problem, kan det fortsatt skape et inntrykk av en 
interessekonflikt hvis de jobber sammen, selv om det bare 
skjer en gang iblant. Før Michael anbefaler Natalie til jobben, 
må han diskutere situasjonen med lederen sin for å være 
sikker på at han tar den beste beslutningen for Northrop 
Grumman og fylle ut skjema C-196 for interessekonflikter,  
for landet han er ansatt i.

Q: Michael er ingeniør og vet at det er en ledig 
stilling i forskningsavdelingen som kan være 
perfekt for datteren hans, Natalie. Han kommer 
ikke til å ha noe lederansvar overfor henne,  
og de vil bare jobbe sammen en gang iblant.  
Kan dette være en potensiell interessekonflikt?

Personlige relasjoner

Når det er personlige relasjoner eller familierelasjoner mellom kolleger, spesielt dersom den ene 
rapporterer til den andre, kan det skape en reell eller tilsynelatende interessekonflikt.  
Andre kan få et inntrykk av forskjellsbehandling eller favorisering på grunn av slike relasjoner.  
Du bør derfor ikke ha direkte beslutningsmyndighet overfor familiemedlemmer eller noen du har 
et nært, personlig forhold til – for eksempel kjæreste eller samboer – eller omvendt. Husk at det 
er viktig å unngå selv tilsynelatende inhabilitet.
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Jobbmuligheter utenfor selskapet

Noen arbeidsoppdrag eller andre muligheter utenfor 
selskapet kan være en mulighet til å skaffe en 
ekstrainntekt og til å bruke talentet og erfaringen vår, 
uten at det på noen måte skader Northrop Grumman 
eller arbeidet vårt. Andre muligheter kan tydelig være 
skadelig for selskapets forretningsmål og for evnen 
vår til å gjøre en god jobb i Northrop Grumman  
og er derfor ikke tillatt.

For å hjelpe oss med å unngå konflikter på dette 
området, må vi ikke konkurrere mot selskapet, og 
heller ikke jobbe for konkurrenter eller leverandører 
med mindre vi får skriftlig samtykke på forhånd.  
I tillegg må vi unngå å bruke Northrop Grummans tid, 
fasiliteter, ressurser, forbruksvarer og informasjon i 
eksterne arbeidsoppdrag eller for annen personlig 
vinning. Du må alltid forhøre deg med lederen din 
(eller juridisk leder hvis du er styremedlem) før du 
takker ja til et jobbtilbud utenfor selskapet, for å 
sikre at arbeidet ikke kommer til å få konsekvenser 
for Northrop Grumman eller arbeidet ditt hos oss. 
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Invitasjoner og gaver 

Når vi konkurrerer i markedet, gjør vi det på 
grunnlag av produktkvalitet, service, pris og 
andre lignende faktorer. Vi forsøker aldri å 
skaffe eller utøve utilbørlige fordeler eller 
innflytelse, for eksempel ved å gi gaver eller 
invitere til måltider eller underholdning. Vi må 
unngå å skape et inntrykk av utilbørlige fordeler 
eller innflytelse. 

Underholdning og andre gaver blir ofte 
utvekslet i næringslivet for å åpne for 
forretningssamtaler eller som et uttrykk for 
takknemlighet. Denne vanlige praksisen 
kan likevel lett føre til interessekonflikter 
eller tilsynelatende interessekonflikter, med 
mindre retningslinjer følges. Et inntrykk av 
kritikkverdige forhold kan skade tilliten til oss 
og anskaffelsesprosessen vår.

Som hovedregel verken tilbyr eller tar vi imot 
gaver, underholdning, tjenester, drikkepenger 
eller opphold til eller fra:

 •  Enkeltpersoner eller bedrifter som har eller 
ønsker forretninger med selskapet vårt

 • Offentlige funksjonærer

 •  Andre som kan ha innvirkning på Northrop 
Grumman eller vår virksomhet 

Q: Jacqueline jobber med å fornye en kontrakt med en 
eksisterende leverandør. Etter et møte på jobben inviterer 
leverandøren Jacqueline ut på middag for å vise henne at 
de verdsetter samarbeidet. Hun er bekymret for at dette 
kanskje ikke passer seg. Har hun rett?

Når vi tilbyr eller mottar gaver eller underholdning, 
må følgende kriterier være oppfylt:

 • Det må være vanlig praksis

 •  Det må ikke skje ofte og ikke være overdådig

 • Av symbolsk verdi

 •  Ikke kontanter eller tilsvarende (for eksempel 
gavekort)

 •  Lovlig under gjeldende lover og i tråd med 
både giverens og mottakerens retningslinjer 
for gaver

 • Skjer i naturlig befatning med forretninger

 •  Skjer i passende omstendigheter og passer 
seg i forbindelse med forretningene

Hvis du ønsker å gi eller motta invitasjoner eller 
gaver som ikke oppfyller disse betingelsene, 
trenger du skriftlig samtykke på forhånd. I tillegg 
er du pålagt å følge alle rapporteringskrav for 
invitasjoner og gaver i retningslinjene våre.
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A: Ja. Vi må være veldig forsiktige når vi mottar gaver, måltider eller 
underholdning fra forretningskontakter, da det kan fremstå som et forsøk på å 
påvirke en forretningsavgjørelse. Selv et måltid kan virke upassende, spesielt 
hvis det skjer i forbindelse med fornyelse av en løpende kontrakt. Forhør 
deg med lederen din hvis du har spørsmål om beste praksis for å jobbe med 
forretningskontakter og bygge relasjoner.
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A: Nei. David kan ikke fortelle noe av denne 
informasjonen om forretningspartneren vår 
til søsteren sin. Den finansielle oppgaven 
er ikke offentliggjort ennå, derfor anses 
det som viktig innsideinformasjon. Å tipse 
om eller videreformidle innsideinformasjon 
til familie, venner eller andre gjennom et 
personlig forhold er mot våre standarder 
og selskapets retningslinjer og kan anses 
som en form for innsidehandel. David må 
la Katie bestemme selv hvordan hun vil 
investere.

Vi handler aldri på grunnlag av innsideinformasjon

Vi kan få kjennskap til materiale som ikke er offentlig 
tilgjengelig ("innsideinformasjon") om selskapet eller 
kundene våre, leverandører eller andre gjennom arbeidet 
vårt i Northrop Grumman. Retningslinjene våre og loven 
forbyr oss å kjøpe og selge aksjer i selskapet vårt eller andre 
selskaper vi måtte besitte viktig innsideinformasjon om. 
Vi kan heller ikke utlevere viktig innsideinformasjon med 
familie eller venner, eller med kolleger som ikke har behov for 
slik informasjon i arbeidet. Viktig, ikke-offentlig informasjon 
omfatter generelt ikke-offentlig informasjon der det er 
sannsynlig at en investor vil anse slik informasjon som viktig  
i en beslutning om å kjøpe, selge eller besitte aksjer.

Q: Når han jobber hos en kunde, får David kjennskap 
til at de økonomiske resultatene til kunden det siste 
året ikke har vært veldig gode, og at større tap vil 
bli kunngjort. Han vet at søsteren hans, Katie, har 
investert mye penger i selskapet, og at hun kan få 
store tap når dette offentliggjøres. Bør han tipse 
henne om å selge aksjene sine?
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Northrop Grumman jobber for å støtte og styrke 
samfunnene vi lever og jobber i. Som en ansvarlig 
verdensborger har selskapet ulike programmer 
for oppsøkende virksomhet. Disse programmene 
hjelper oss med å bygge allianser for sterkere 
samfunn og takle utfordringene som selskapet og 
lokalsamfunnene våre står overfor når vi forsøker 
å oppfylle ulike behov.

Vi samarbeider med lokale organisasjoner som 
tilbyr unike programmer for å inspirere neste 
generasjon av forskere, ingeniører og teknikere. 
Vi tilbyr støtte til soldater og veteraner, samt 
programmer relatert til helse og humanitære 
tjenester, kultur og mangfold, tjenester til 
lokalsamfunn og miljøtiltak. Likevel tilbyr vi ikke 
slik finansiering eller støtte til organisasjoner 
som diskriminerer eller har standpunkter eller 
en praksis som strider mot verdiene våre.

Miljø og bærekraftighet

Samfunnsansvarlige selskaper er 
oppmerksomme på hvordan aktivitetene 
deres påvirker miljøet og den verden vi lever i. 
Vi ønsker å redusere miljøfotavtrykket vårt, 
ta vare på naturen og energiressursene 
våre, samt fremme effektiv praksis for å ta 
vare på miljøet. Vi har fastsatte mål for å 
redusere utslipp av drivhusgasser, avfall og 
vannforbruk. Vi bruker og bygger videre på 
kunnskapene våre om programmer, produkter 
og støtteoperasjoner for å avdekke muligheter 
til å bruke energi, vann og andre ressurser mer 
effektivt. Dette hjelper oss med å redusere 
driftskostnadene og miljøbelastningen.

Vi er et selskap som tar samfunnsansvar
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Menneskerettigheter

Bedriftens samfunnsansvar er et kjerneelement 
i selskapskulturen vår og ligger til grunn 
for forretnings- og driftsstrategiene våre. 
Retningslinjer, praksis og prosedyrer gjenspeiler 
et sterkt engasjement for menneskerettighetene, 
som beskrevet i Verdenserklæringen for 
menneskerettigheter. Dette engasjementet 
bygger på kjerneverdiene våre. Vi verken bruker 
eller godtar bruk av barnearbeid, tvangsarbeid 
eller kontraktstjenere, menneskehandel eller 
andre lignende brudd på menneskerettighetene. 
Vi viser vei ved å forvente at også partnere 
og leverandører i den verdensomspennende 
forsyningskjeden vår deler dette engasjementet 
og innfører og håndhever prinsipper i tråd med 
våre Retningslinjer for menneskerettigheter.



Vi tar ansvar for kvalitet 

Vi ivaretar produkt- og tjenestekvaliteten vår

Omdømmet vårt avhenger av vår evne til å levere god kvalitet over tid.  
Vi må derfor gjøre følgende:

 •  Gjøre kvalitet til noe personlig. Det vi gjør 
som et selskap er viktig for sikkerheten vår 
og sikkerheten til kunde og mennesker vi 
betjener. Kundene våre (og individuelle liv) 
er avhengig av at vi "gjør det riktig" – gjøre 
det vi lover og levere det som kundene 
forventer. Vi gjør kvalitet til noe personlig 
ved å forstå hva som kreves av oss i det 
daglige arbeidet og bestreber oss på å 
gjøre det riktig første gang.

  
 •  Ingen unnskyldninger eller snarveier.  

Å gjøre jobben riktig betyr at hvordan vi 
gjør jobben vår er like viktig som hva vi 
gjør. Hvis vi har en prosess, må vi følge den 
prosessen. Hvis vi ser et problem eller en 
risikofaktor i prosessen, må vi varsle. Vi 
kan ikke basere oss på at noen andre gjør 
det. Å ta snarveier på grunn av kostnader 
eller tidspress lønner seg aldri på sikt og 
kan får store konsekvenser for oss som 
enkeltpersoner, for selskapet og  
for kundene.

 •  Prøv alltid å forbedre. Hver enkelt av oss 
må prøve å finne måter å gjøre jobben vår 
bedre og mer effektivt på. Si ifra hvis du ser 
at det er mulig å gjøre arbeidsoppgavene 
dine på en bedre måte. Forstå hvordan 
arbeidet ditt måles og bruk de målingene 
som pådrivere for forbedring. Forsøk å lære 
av andre som har lignende arbeidsoppgaver.

  
 •  Vinn tillit og skap resultater. Hvis hver 

enkelt av oss fokuserer på kvalitet første 
gang, opparbeider vi tillit blant kolleger og 
kunder. Slikt målrettet fokus på detaljer for  
å gjøre ting riktig hjelper oss med å forbedre 
resultatene våre som selskap.
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Vi skylder oss selv å ta vare på selskapets 
eiendeler, som inkluderer immaterielle 
eiendeler (IP) og fortrolig informasjon. Våre 
immaterielle eiendeler inkluderer oppfinnelser, 
tekniske data og programvare, forskning 
og prosesser, samt bedriftshemmeligheter, 
know-how, opphavsrettsbeskyttet innhold, 
varemerker og patenter.

Fortrolig informasjon er informasjon som 
selskapet ønsker skal være konfidensiell, 
og som selskapet ønsker å beskytte mot 
uautorisert bruk eller utlevering. Det inkluderer 
for eksempel økonomiske rapporter som 
ikke er offentliggjort, forbeholdt informasjon, 
advokatdokumenter, forretningsstrategier og 
prisinformasjon. Vi må ivareta fortroligheten til 
all informasjon vi har blitt betrodd av selskapet 
eller kundene, bortsett fra i tilfeller der 
utlevering er autorisert eller påkrevd.

Fortrolig informasjon kan også omfatte 
tekniske design, informasjon om forskning og 
utvikling, oppføringer om medarbeidere og 
ansettelseskontrakter. Å beskytte selskapets 
immaterielle eiendeler og fortrolig informasjon, 
som kan gi selskapet et konkurransefortrinn,  
er avgjørende for fremtidig suksess. Immaterielle 
eiendeler og fortrolig informasjon regnes som 
selskapets eiendom, like verdifullt som penger 
og fysiske eiendeler, og må beskyttes til  
enhver tid. 

Vi beskytter informasjon  
og immaterielle eiendeler

A: William trodde han hadde gode intensjoner: han 
ønsket å holde produksjonen i gang. Likevel kan 
vi aldre tillate feil eller mangler i produktene våre. 
Omdømmet vårt – og sikkerheten til mennene og 
kvinnene som bruker produktene våre – avhenger av 
kvaliteten på utstyret vi produserer. William skulle ha 
stoppet produksjonslinjen til han kunne rapportere  
om problemet og fastslå og reparere feilen.

Q: William er en leder i et av Northrop Grummans 
produksjonsanlegg, der de produserer 
navigasjonssystemer. Når han tar stikkprøver av noen 
ferdige enheter, legger han merke til små mangler som 
kan tyde på at en maskindel ved fabrikken er feilkalibrert. 
For å rette feilen, vil han måtte stoppe produksjonen 
helt. William velger heller å holde produksjonen i gang til 
slutten av dagen, siden manglene knapt er merkbare.  
Tar han det riktige valget?



Northrop Grummans immaterielle eiendeler 
omfatter normalt alle innovasjoner og 
produksjoner tilknyttet selskapets pågående 
eller potensielle fremtidige forretningsaktiviteter. 
Dette gjelder uavhengig av om slikt er utviklet 
ved selskapets anlegg eller andre steder, av oss 
alene eller i samarbeid med andre, i eller utenfor 
arbeidstiden. 

Selv om vi opererer i et åpent og ærlig 
arbeidsmiljø, må vi være forsiktige for å 
ikke utlevere fortrolig informasjon eller 
sette slik informasjon i fare. For å ivareta 
informasjonssikkerheten utleverer vi ikke 
fortrolig eller annen konfidensiell informasjon 
med andre – heller ikke internt – med mindre 
det er nødvendig i jobbsammenheng.  
På samme måte verken bruker vi eller forsøker 
vi å få kjennskap til informasjon som vi ikke 
har tilgang til.

Husk at når du slutter i selskapet, må du 
overlevere all fortrolig informasjon du har i 
din besittelse. Du er forpliktet til å beskytte 
selskapets fortrolige eller konfidensielle 
informasjon og immaterielle eiendeler også 
etter at du har sluttet.

Q: Lucas utarbeider et bud på en offentlig 
kontrakt. Molly, som jobber i markedsføring, spør 
ham om spesifikasjonene i kontrakten. beløpet, 
hva slags produkt vil eventuelt vil utvikle, og noen 
andre detaljer. Lucas vurderer det slik at det er 
greit å fortelle henne det, siden de begge jobber 
i Northrop Grumman. Kan Lucas dele denne 
informasjonen?

A: Lucas bør holde denne informasjonen for seg selv 
og bare dele den med personer som har et behov 
for denne informasjonen i jobben sin. Detaljer i 
tilbud og kontrakter regnes som fortrolig informasjon 
som være av stor betydning for selskapets suksess. 
Informasjonen må derfor beskyttes beskyttes på 
en god måte. Hvis Lucas er usikker på hva slags 
informasjon han kan utlevere, bør han forhøre seg 
med lederen sin eller juridisk avdeling.
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Riktig bruk av andre selskapsressurser 

I tillegg til fortrolig informasjon og immaterielle eiendeler får vi gjennom selskapet tilgang til andre 
ressurser – som tid, materialer, utstyr, fasiliteter, informasjon og tjenester – for å gjøre jobben vår. Vi har 
et felles ansvar for å beskytte disse eiendelene mot skader, tyveri, sløsing og misbruk. Disse ressursene 
må brukes til sine tiltenkte formål. Hvis du bruker selskapets eiendeler til personlig bruk, må du forsikre 
deg om at det skjer i et begrenset omfang, at det er lovlig, og at det er i tråd med våre verdier, standarder 
og retningslinjer.

Vi må også beskytte alle ressurser vi får tilgang til fra kunder, kontraktører og leverandører, som om de 
var våre egne.

Selskapets teknologi og sosiale medier

Som med andre av selskapets eiendeler, har vi et ansvar for å bruke Northrop Grummans nettverk, 
datasystemer, mobile enheter og annen teknologi på en lovlig, etisk og ansvarlig måte. Vi skal ikke 
bruke Internett til uautoriserte, ulovlige eller uetiske formål, eller se eller laste ned støtende eller 
seksuelt innhold. Når vi skriver e-post, internpost eller elektroniske meldinger, må vi utvise samme omhu 
som for mer formell korrespondanse. En generell regel er å ikke skrive ting du ikke ønsker å se i media.

De samme retningslinjene gjelder for aktiviteter på sosiale medier. Selv om Northrop Grumman ikke 
urimelig begrenser vår personlige bruk av sosiale medier, er det viktig at hver enkelt av oss bruker god 
dømmekraft på Internett. Vi må alltid tenke på sikkerheten, både når det gjelder oss selv og andre. Vi må 
også alltid være sikre på at fortrolig informasjon vi får kjennskap til gjennom jobben ivaretas på en trygg 
måte. Vi må også unngå å tillegge selskapet våre personlige synspunkter. Kun autoriserte personer skal 
uttale seg på selskapets vegne, inkludert på Internett gjennom sosiale medier.

Vær oppmerksom på at selskapet kan overvåke, vurdere og utlevere opplysninger om din bruk av 
selskapets eiendom, inkludert selskapets teknologi, i tråd med gjeldende lov. Vanlige regler om 
personvern vil ikke gjelde for bruk av selskapets eiendom, i den grad loven åpner for det.
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Selskapets interessenter forventer at vi gir dem 
et nøyaktig bilde av operasjonene våre, slik at 
de kan ta gode beslutninger. For å kunne gi dem 
pålitelig informasjon og overholde loven, har vi et 
ansvar for å sørge for at selskapets opptegnelser 
er nøyaktige. Opptegnelser handler ikke bare 
om regnskap og finans. De inkluderer fysiske og 
elektroniske dokumenter som vi lager i jobben 
vår. Vi må til enhver tid sørge for at informasjonen 
vi oppgir er konkret og nøyaktig. Feilaktig 
fremstilling, forfalskning og endring av data er 
aldri tillatt.

Q: Frank må ofte kjøre til og fra flere av Northrop 
Grummans produksjonsanlegg i privatbilen sin.  
I kjøreboken legger han noen ganger til noen ekstra 
kilometer, sånn at han får litt ekstra godtgjørelse. 
Det er aldri noen som merker det, og det er ikke 
snakk om mye penger. Har Frank gjort noe galt?

A: Ja, Frank har løyet. Han oppgir for mange 
kilometer, selv om det bare er litt flere. Frank skal 
ikke be om godtgjørelse for falske utgifter, uansett 
hvor lite beløp det er snakk om. Vi har alle et ansvar 
for nøyaktig utgiftsføring, hver gang. Hvis du tror det 
er en feil i en utgiftsføring eller en annen oppføring, 
eller hvis du har spørsmål om hvordan du fører en 
utgift, må du snakke med lederen din.

Vi fører nøyaktige protokoller

31



Føring av utgifter

Nøyaktig utgiftsføring er viktig i alle bedrifter 
og selskaper, og Northrop Grumman er intet 
unntak. For at utgiftsføringen vår skal være 
nøyaktig, må vi ta betalt for arbeidet vårt på 
en betimelig og nøyaktig måte, i tråd med 
gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Det er 
også viktig å tenke på følgende når vi tar betalt 
for arbeidet vårt:

 
 •  Kontraktskostnader må være autorisert og 

må oppgis med riktig kontraktsnummer

 •  Indirekte kostnader må klassifiseres riktig i 
henhold til aktivitetens art

 •  Kontrakter med den amerikanske 
staten forbyr oss å kostnadsføre visse 
kostnader, både direkte og indirekte. Slike 
"ikke-tillatte" kostnader må føres med et 
spesielt kostnadsnummer for ikke-tillatte 
kostnader

I tillegg, for å ivareta integritet og 
gjennomsiktighet, må vi være sikre på at vi 
ikke utgiftsfører feil, for eksempel ved å: 

 •  Kostnadsføre til en annen kontrakt enn den 
arbeidet er utført under

 •  Ikke kostnadsføre til et kostnadsnummer 
for ikke-tillatte kostnader når en aktivitet 
er "ikke tillatt"

 •  Kostnadsføre direkte aktiviteter under 
indirekte kostnader eller indirekte kostnader 
direkte under en kontrakt

 • Kostnadsføre flere timer enn vi faktisk jobber

 
Feil føring av timer og arbeidskostnader 
er en alvorlig overtredelse. Hvis du har 
spørsmål om kostnadsdata eller kontrakter 
du jobber med, kan du kontakte lederen din, 
samsvarsavdelingen, etikkansvarlig, juridisk 
avdeling eller OpenLine. 
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Q: Melanie lager en reklamekampanje for flere produkter, 
inkludert ett som utvikles under en offentlig kontrakt. 
Melanie fører en del av kostnadene for kampanjen under 
kontrakten, siden den delvis er for et produkt som faller 
inn under den kontrakten. Tar Melanie det riktige valget?

A: Melanie bør forhøre seg med lederen sin før hun 
fører reklamekostnader under en offentlig kontrakt. 
Reklame regnes normalt som en ikke-tillatt 
kostnad, som betyr at vi ikke kan kostnadsføre 
reklame under en kontrakt, og at vi må adskille 
reklamekostnader i regnskapene fra tillatte 
indirekte kostnader. Ikke gjett deg frem hvis du er 
usikker på en kostnadsføring. Spør en leder eller ta 
kontakt med organisasjonens samsvarsavdeling, 
etikkansvarlig, juridisk avdeling eller OpenLine.
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Vi konkurrerer på en ærlig og redelig måte

Vi konkurrerer på markedet basert på 
omdømme, konkurransedyktige priser samt 
varer og tjenester av høy kvalitet. Aktiv og god 
konkurranse er bra for bransjen, selskapet 
vårt og spesielt for kundene. Det er viktig 
at vi har grunnleggende kunnskaper om 
konkurranselovgivningen ("antitrust"-lover  
i USA) og overholder dem til enhver tid. 

Slike lover har generelt til hensikt å fremme 
åpen konkurranse og forby at potensielle eller 
faktiske konkurrenter og leverandører inngår 
formelle eller uformelle avtaler som begrenser 
konkurransen og er skadelige for kundene 
ved at de gir økte priser eller redusert kvalitet, 
innovasjon og kjøpsalternativer. 

Vi må ikke diskutere følgende emner, med 
konkurrenter: 

 • Priser og prisfiksing

 • Ulovlig anbudssamarbeid

 •  Inndeling og fordeling av markeder, områder 
eller kunder

 •  Nekte å ha noe å gjøre med leverandører 
eller kunder

Vi må forhøre oss med juridisk avdeling for 
spesifikk veiledning før vi deltar i samtaler med 
andre selskaper om følgende emner:  

 • Samkjøring og andre former for samarbeid

 • Betingelser og vilkår

 • Markedsføringsplaner

 • Fortrolig eller konfidensiell informasjon 

De fleste stedene der vi har virksomhet,  
er det ulovlig å invitere konkurrenter til å delta 
i konkurransevridende aktiviteter, selv om det 
ikke fører til noe mer og ikke har økonomiske 
skadevirkninger. Vår policy er å unngå selv 
å gi et inntrykk av en konkurransevridende 
overenskomst med en konkurrent, da dette 
i seg selv kan være skadelig for selskapet. 
Derfor er det viktig at vi er forsiktige med 
hvilke emner vi diskuterer. Vi må alltid utvise 
forsiktighet når vi deltar på handelsmesser, 
der det er stor fare for at et inntrykk av 
samtaler om konkurransevridning kan oppstå. 

Vi overholder konkurranse- og antitrustlovgivningen
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Kundene forventer ikke bare førsteklasses 
produkter, men også at vi følger de høyeste 
standardene i hvordan vi driver forretninger. 
De av oss som er involvert i forhandling av 
kontrakter eller andre forretningstransaksjoner 
relatert til offentlige innkjøp må sørge for at 
kostnads- og prisdata som skal innsendes er 
oppdatert, nøyaktig og fullstendige, i henhold 
til gjeldende betingelser. "Kostnads- og 
prisdata" kan inkludere alle opplysninger som 
seriøse kjøpere og selgere forventer kan være 
av betydning i prisforhandlinger. Dette kan 
inkludere, men er ikke begrenset til, følgende: 

 • Leverandørtilbud

 • Engangsutgifter

 •  Informasjon om endringer i 
produksjonsmetoder produksjon og 
kjøpsvolum

 •  Data som underbygger planlagte 
forretningsprospekter, mål og relaterte 
driftskostnader 

 •  Trender for enhetskostnader, for eksempel 
relatert til utnyttelse av arbeidskraft

 • Beslutninger om å lage eller kjøpe

 •  Beregnede ressurser for å nå 
forretningsmålene

 •  Informasjon om ledelsesbeslutninger som 
kan ha stor innvirkning på kostnader

Innsamling av konkurranseinformasjon

Vil man konkurrere effektivt, er det fornuftig 
å undersøke hva konkurrentene foretar seg. 
Slik kunnskap kan hjelpe oss med å utvikle 
egne forretningsstrategier, slik at vi bedre kan 
betjene kundene og ta langsiktige beslutninger. 
Vi bruker offentlige tilgjengelige ressurser, 
som nyhetsrapporter, bransjepublikasjoner og 
reklamemateriell fra konkurrenter til å samle 
inn konkurranseinformasjon. Vi må overholde 
opphavsrettighetene, som forbyr oss å kopiere 
eller distribuere tekst, illustrasjoner og originalt 
innhold, med mindre vi har eierens spesifikke 
samtykke. Vi skal aldri gi en feilaktig fremstilling 
av identiteten vår eller bruker andre uetiske 
metoder for å innhente konkurranseinformasjon.

Vi oppgir nøyaktige kostnads- og prisdata
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Northrop Grumman ønsker å gi noe tilbake til verdenssamfunnet, og vi oppfordrer medarbeiderne våre 
til å involvere seg aktivt i lokale aktiviteter. Å dedikere tid, energi og ressurser til å gjøre noe positivt for 
samfunnet er i tråd med kjerneverdiene våre. Selskapet anerkjenner og respekterer den enkeltes rett til 
å engasjere seg i personlige veldedige aktiviteter. Siden slike aktiviteter er personlige og ikke på vegne 
av selskapet, bør vi delta i slike saker på fritiden og bruke våre egne ressurser. Generelt sett må vi ikke 
bruke selskapets eiendom, tid eller andre ressurser, for eksempel datamaskiner, skrivere eller e-post, 
til personlige veldedige aktiviteter, med enkelte unntak og såfremt vi ikke har tillatelse til å gjøre det.

Northrop Grumman utfører sitt samfunnsansvar ved aktivt å delta i politiske saker når slik deltakelse 
tjener selskapets, dets aksjonærer og dets ansatte, og er i full overensstemmelse med alle gjeldende 
lover.  Ansatte som er engasjert som private borgere i politiske aktiviteter, må unngå feilaktige 
fremstillinger av at de deltar på vegne av selskapet eller bidrar med selskapets midler.

Selv om Northrop Grumman normalt ikke involverer seg i politiske aktiviteter utenfor USA, kan selskapet 
velge å engasjere seg, dersom det er lovlig og det er en tradisjon for å gjøre det.

Vi gir ansvarlige bidrag til veldedige organisasjoner

Vi deltar på riktig måte i politiske aktiviteter 
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Som selskap forventer vi like betingelser når 
vi byr på kontrakter og oppdrag. Som selskap 
fremholder vi integritet og respekt for kundene 
som grunnleggende verdier. Dette er en av 
årsakene til at integritet i anskaffelses- og 
innkjøpsprosessene er veldig viktig for  
Northrop Grumman.

I forbindelse med å ivareta integriteten  
i forbindelse med innkjøp, hverken bruker 
eller forsøker vi å få tilgang til fortrolig eller 
konfidensiell informasjon om konkurrenter til 
bruk for egen fordel. Hvis du får kjennskap 
til fortrolig informasjon eller informasjon som 
kan være konkurransefølsom, skal du ikke 
bruke, distribuere, kopiere eller diskutere slik 
informasjon uten først å ha fått en skriftlig 
tillatelse fra lederen din og juridisk avdeling. 
Dette inkluderer informasjon om samtlige av 
konkurrentene våre, nåværende eller potensielle 
kunder (inkludert den amerikanske stat og 
andre stater) og tidligere ansatte. Hvis du ved 
et uhell mottar fortrolig informasjon som du 
ikke har rett til å bruke, må du slutte å lese. 
Du må ikke videresende slik informasjon til 
noen, inkludert lederen din, en annen leder, 
sikkerhetsavdelingen eller etikkansvarlig 
(BCO). Du må i stedet sørge for at ingen andre 
får tilgang til informasjonen og varsle juridisk 
avdeling eller etikkavdelingen umiddelbart om at 
du har mottatt noe som kan være noen andres 
fortrolige informasjon, og som du er bekymret for 
at ikke var tiltenkt deg.

Vi anser leverandørene som viktige 
teammedlemmer

Som en del av innkjøpsprosessen må vi beskytte 
informasjon om valg av leverandører, og ikke 
forsøke å få tilgang til eller bruke informasjon 
som vi ikke har tillatelse til å se. Informasjon om 
valg av leverandører inkluderer informasjon som 
ikke tidligere har vært offentlig tilgjengelig og 
som er utarbeidet for bruk av et byrå i å  
evaluere et bud eller tilbud. Det inkluderer 
generelt følgende:

 •  Budpriser for lukkede anbud, eller lister 
eller priser

 • Oversikter for leverandørvalg

 • Tekniske evalueringsplaner

 •  Tekniske evalueringer av konkurrerende 
tilbud

 • Bestemmelse av prisområde

 • Rangering av bud, tilbud eller konkurrenter

 • Evaluering av kostnad eller pris

 •  Rapporter og evalueringer fra utvalg for valg 
av leverandører

 •  Anbefalinger fra rådgivende organ for utvalg 
for valg av leverandører

 • Kostnadsoverslag og tilbudspriser

 •  All annen informasjon merket som 
"informasjon om valg av leverandører"

Vi har gode rutiner for innkjøp
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Bud og tilbud fra kontraktører regnes også 
generelt som fortrolig informasjon som også må 
beskyttes mot utlevering. Slik informasjon vil 
typisk omfatte visse kategorier av ikke-offentlig 
informasjon innsendt til offentlige organer i 
forbindelse med anbud eller tilbud: 

 • Kostnads- eller prisdata

 •  Priser for indirekte og direkte 
arbeidskostnader

 •  Informasjon om produksjonsprosesser, 
operasjoner og teknikker når merket 
"fortrolig" informasjon eller "informasjon om 
valg av leverandører" i henhold til lover og 
bestemmelser

 •  Informasjon merket som "anbuds- eller 
tilbudsinformasjon fra kontraktører"

 •  Annet materiell eller informasjon relatert til 
en spesifikk anskaffelse som et budgivende 
selskap anser som fortrolig

Hvis du har kjennskap eller tilgang til denne 
typen fortrolig informasjon, må du følge 
retningslinjene for fortrolig informasjon i 
disse standardene. Du må også informere 
kontraktsavdelingen om at du besitter slik 
selskapsinformasjon. 

Ansettelse av offentlige ansatte 
eller personer som tidligere har 
vært ansatt i det offentlige

Det finnes visse lover som regulerer hva slags 
ansettelseskontrakter vi kan inngå med andre 
og hvilke aktiviteter personer som tidligere 
har vært ansatt i offentlig sektor kan delta i. 
Derfor må vi være spesielt forsiktige med å gå 
inn i samtaler om ansettelse av personer som 
tidligere har vært ansatt i offentlig sektor. Dette 
gjelder uavhengig av om vi har slike samtaler 
direkte med den offentlig ansatte eller andre 
på deres vegne. Hvis du er involvert i mulig 
ansettelse eller kompensasjon av ansatte eller 
en tidligere ansatt i offentlig sektor, eller du 
kontaktes av en ansatt eller tidligere ansatt i 
offentlig sektor om jobbmuligheter, må du følge 
retningslinjene og prosedyrene som er på plass 
for å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning 
og selskapets verdier og kontakte juridisk  
avdeling for råd.
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Vi er et globalt selskap, med operasjoner og 
kunder i hele verden. Den globale rekkevidden 
vår tilsier at vi må forstå og overholde alle 
gjeldende lover og bestemmelser for handel til 
enhver tid. Når vi deltar i forretningsaktiviteter, 
transaksjoner og kommunikasjon, må vi vurdere 
hvorvidt aktiviteten involverer import eller 
eksport av data, tjenester eller produkter fra 
eller til ett eller flere land som er underlagt 
handelsrestriksjoner. Vi må også identifisere 
alle partene i transaksjoner.

Det er spesielt viktig at vi forstår og følger lover 
om eksport og import i alle jurisdiksjoner vi 
opererer i. Eksport og import kan forekomme 
alle steder, og kan dreie seg om både fysiske 
og immaterielle produkter.

Eksempler på eksport og import av immaterielle 
produkter inkluderer kommunikasjon om 
regulerte data som kan skje via: 
 
 • E-post

 • Faks

 • Muntlige samtaler

 • Filoverføring

 • Presentasjoner og orienteringer

 •  Samtaler med personer som ikke er 
amerikanske statsborgere (også i USA)

 •  Bruk av eller lagring i delte  
lagringsenheter/mapper

 • Bruk av elektroniske verktøy

 • Internett

 
Eksempler på import av fysiske/immaterielle 
produkter inkluderer fysisk levering av produkter 
og teknologi – ofte via post, fraktselskap, 
ekspresspost eller bud. Eksport av et fysisk 
produkt er også import i mottakerlandet, 
og mottakerlandets lover og bestemmelser 
om import, inkludert varedeklarasjon til 
tollmyndighetene i det aktuelle landet.

Vi har en sunn praksis for eksport og import
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Q: Markus sender blåkopier av en av sensorene 
våre i et annet land. Er dette eksport?

A: Det er eksport. Nøkkelen er å fastslå før 
produktet selges om eksport er regulert,  
som betyr at en forhåndsgodkjenning eller 
lisens er nødvendig. Markus burde ha 
undersøkt dette med lederen sin før han 
sendte blåkopiene for å sikre at han fulgte 
alle relevante bestemmelser og retningslinjer. 
Når vi sender et produkt eller informasjon 
om et produkt til et annet land, uansett 
metode, må vi alltid innhente nødvendige 
godkjenninger og lisenser før vi gjør det.

De fleste eksporttransaksjoner for 
forsvarsmateriell krever en form for 
autorisasjon før visse diskusjoner kan oppstå, 
før produktene sendes fra opprinnelseslandet. 
En slik autorisasjon kan gis i form av en 
spesifikk lisens utstedt av et offentlig organ, 
skriftlig godkjenning eller gjeldende fritak 
eller unntak. Generelt er alle lisenser og 
godkjenninger transaksjonsbaserte med 
begrenset omfang og varighet. Videre er 
kun spesifikke parter og land autorisert til å 
motta eksporterte varer og tjenester. Vi må 
derfor være oppmerksomme på og overholde 
sanksjoner og handelsrestriksjoner opprettet 
av USA, FN eller EU og andre land eller 
geopolitiske organisasjoner. Økonomiske 
sanksjoner og handelsrestriksjoner er et 
aspekt ved globale handelsbestemmelser som 
kan begrense eller forby oss fra å forhandle 
med enkelte land eller personer i eller med 
tilknytning til relevante land. Begrensede 
aktiviteter kan inkludere samtaler, levering 
av tjenester, eksport av varer eller teknologi, 
forslag om eller tilrettelegging av virksomhet, 
overføring av eiendeler, pengebetalinger eller 
reiser til relevante land.
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Restriktiv handelspraksis 

Vi må også være oppmerksomme på potensielt 
ulovlige oppfordringer til boikott, som definert 
av lovene i jurisdiksjonene vi opererer i. Under 
lovverket i USA kan vi på generell basis ikke 
delta i følgende aktiviteter, uavhengig av sted: 

 •  Nekte eller samtykke til å nekte å gjøre 
forretninger med et land under boikott eller 
innbyggere i slike land

 •  Nekte eller samtykke til å nekte å gjøre 
forretninger med et svartelistet eller 
boikottet selskap

 

 • Sertifisere at en enhet ikke er svartelistet

 •  Samtykke til eller delta i eller på annen 
måte samarbeide rundt en ikke-godkjent 
internasjonal boikott

 •  Oppgi spesifikke opplysninger om et 
selskaps aktiviteter med et boikottet 
land eller et svartelistet selskap, eller 
om personalets rase, religion, kjønn eller 
nasjonale opprinnelse 

 
Amerikansk lov kan også pålegge oss  
å rapportere om forespørsler om å delta  
i aktivitetene beskrevet ovenfor, selv om vi 
avslår slike forespørsler. 
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Northrop Grummans OpenLine er en kanal for å 
henvende seg om bekymringer eller rapportere 
om mistanke om brudd på våre standarder, 
retningslinjer eller lovverket. Som med alle 
bedriftsressurser, kan vi bruke OpenLine uten 
frykt for represalier.

OpenLine er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 
syv dager i uken, og administreres av et 
eksternt foretak. Du kan ringe til OpenLine 
via et gratisnummer eller gå inn på OpenLine 
via Internett. 

Vår OpenLine-prosess

Uavhengig av hvilken metode du velger, 
kan du varsle anonymt via OpenLine, så lenge 
loven tillater det. Husk også at det er enklere 
for selskapet å gjennomføre en grundig 
etterforskning og finne løsninger når du oppgir 
kontaktopplysningene dine for oppfølging. 

Du kan bruke OpenLine til å rapportere om 
mistanke om overtredelser eller potensielle 
kritikkverdige forhold, inkludert problemer 
relatert til følgende områder:

Enkelte sakskategorier vil kanskje ikke være tilgjengelige for ansatte i visse land. Hvis en sakskategori 
ikke er tilgjengelig i OpenLine, oppfordrer vi deg til å kontakte lederen din, BCO eller juridisk avdeling 
om mistanke om overtredelser eller potensielle kritikkverdige forhold.

Regnskap

Interessekonflikter

Brudd på diskrimineringspolicy

Ansattes tjenesteforsømmelse

Ansettelsespraksis

Helse, miljø og sikkerhet

Eksport-/importkontroll

Offentlige kontrakter, etterlevelse og 
bestemmelser

Brudd på retningslinjer om mobbing

Menneskesmugling 

Intellektuell eiendom/eiendomsinformasjon

Ulovlige provisjoner/Gaver/Drikkepenger/
Bestikkelser

Misbruk av selskapets ressurser

Anskaffelsesintegritet og uregelmessigheter

Kvalitet/bekymringer om produksjon

Brudd på retningslinjer om beskyttelse  
av varslere

Sikkerhet

Timesrapportering/feilbelastning/overbetaling
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Når du ringer OpenLine, får du snakke med en spesialist som vil stille deg ulike spørsmål for å bedre 
forstå hva henvendelsen din gjelder. Spesialisten vil da utarbeide en rapport som videresendes til 
relevante BCO for gjennomgang, tilordning og/eller annet sted. 

Northrop Grumman OpenLine-rapportering
For telefonrapportering: 
http://www.northropgrumman.com/CorporateResponsibility/Ethics/Pages/default.aspx

For nettrapportering: 
www.northropgrumman.ethicspoint.com

Tilgang til nettsiden for etikk og forretningspraksis
Intranett i USA  
https://home.myngc.com/Depts/CorpResp/Ethics/Pages/default.aspx

Globalt tjenestenettverk 
https://home.amer.myngc.com/ethics
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Det er strengt forbudt å straffe personer som varsler i god tro. Hvis du føler deg utsatt for 
represalier, må du kontakte lederen din, personalavdelingen, BCO, juridisk avdeling, eller ringe 
OpenLine. I samsvar med DoD- eller NASA-kontrakter, forbyr 10 U.S.C. 2409 kontraktører å si 
opp, degradere eller på annen måte diskriminere mot ansatte som represalie for varsling om 
informasjon som den ansatte i god tro mener beviser grov vanskjøtsel av en kontrakt med 
DoD eller NASA (National Aeronautics and Space Administration), grov sløsing med DoDs eller 
NASAs midler, en betydelig og spesifikk fare for offentlig helse og sikkerhet, eller lovbrudd 
relatert til en kontrakt med DoD eller NASA (inkludert konkurranse eller forhandling om en 
kontrakt) til noen av de følgende enhetene:

(i) Kongressmedlemmer eller en representant for et utvalg i Kongressen. 

(ii) En generalinspektør. 

(iii) Government Accountability Office (riksrevisjon). 

(iv) Ansatte i Department of Defense (DoD) eller National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) med ansvar for kontrakter og kontraksoppfyllelse. 

(v) Autoriserte funksjonærer i Department of Justice eller tilsvarende organ for opprettholdelse 
av lov og orden. 

(vi) Domstol eller storjury. 

(vii) Ledelsespersoner eller andre ansatte hos kontraktøren eller underkontraktøren med ansvar 
for å etterforske, avdekke eller følge opp kritikkverdige forhold. 

Ansatte som mener at han eller hun har blitt avskjediget, degradert eller på annen måte 
diskriminert i strid med bestemmelsene ovenfor kan sende en klage til DoDs generalinspektør.

46



Som et offentlig selskap i USA, forventes 
det at Northrop Grumman overholder 
visse integritetsstandarder når det gjelder 
rapportering og regnskap, inkludert det som 
fremkommer i Sarbanes-Oxley Act (SOX)  
og som finnes i SECs og NYSEs bestemmelser. 
I samsvar med disse kravene kreves det av 
oss som ansatte i Northrop Grumman at vi 
varsler om bekymringer vi har om regnskap, 
intern regnskapskontroll eller revisjon. I tillegg 
til ressursene i disse retningslinjene, kan du 
varsle om regnskapspraksis, finansielle 
kontroller og finansrapportering og/eller 
etikk for enkeltpersoner med ansvar for 
finanskontroll i selskapet ved å skrive  
direkte til:  

 Chair, Audit Committee

 Northrop Grumman Board of Directors

 c/o Corporate Ethics Office

 2980 Fairview Park Drive

 Falls Church, VA 22042

 United States of America

 
Post leveres direkte til formannen i 
revisjonsutvalget. Vær oppmerksom på at 
spørsmål andre ting enn finans, regnskap eller 
kontroll kan rettes til selskapet for nærmere 
undersøkelser.

Prosessen for brev til 
styreformann
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