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Professionalism och ärlighet är två av Veidekkes
grundläggande värderingar. De kräver att 
Veidekke alltid agerar i överensstämmelse med 
lagar och förordningar, till gagn för våra kunder 
och för Veidekke.

ATTITYDER  Varken Veidekke, Veidekkes anställda eller andra som agerar för 
eller på uppdrag av Veidekke får agera i strid med vid tidpunkten 
gällande lagar och förordningar.

 På Veidekke ska efterlevnadsrisken vara låg.
 Koncernchefen ansvarar för att Veidekkes verksamhet bedrivs i

överensstämmelse med relevanta lagar och övriga regelverk,
inklusive policydokument, instruktioner och riktlinjer som
fastställts av styrelsen.

 Efterlevnad av lagar och förordningar är ett linjeansvar, med VD som
högsta ansvarsnivå.

HANDLINGAR  Veidekkes efterlevnadsfunktion och internrevision ska vara separata 
från och oberoende av Veidekkes övriga affärsområden. Ansvarige för 
efterlevnad och internrevision rapporterar professionellt till VD och 
styrelse.

 Efterlevnadsfunktionen ska bedöma efterlevnadsrisken och hjälpa 
organisationen att utveckla och implementera ett effektivt hanterings-
och kontrollsystem som minskar efterlevnadsrisken.

 Internrevisionen ska främja och skydda Veidekkes värderingar genom 
att tillhandahålla riskbaserade revisioner. Dessa utförs primärt inom 
affärsområdena.

 Tillräckliga resurser ska alltid tillhandahållas för att säkerställa att
Veidekke på professionellt och effektivt sätt följer externa och interna
regelverk samt beslut från styrelse och högsta ledning.

 Veidekke ska ha ett betryggande visselblåsarsystem. 
Efterlevnadsfunktionen ska säkerställa att ett tillfredsställande 
visselblåsarsystem upprättas och upprätthålls.

 Minst en gång per år ska efterlevnadsfunktionen utarbeta en 
övergripande rapport om efterlevnadsrisken vid Veidekke, 
innefattande hur risken hanteras samt eventuella överträdelser och 
vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa efterlevnad i 
framtiden. Denna ska presenteras för koncernledningen och styrelsen.

 Minst två gånger per år ska revisionsutskottet få en övergripande 
översikt över genomförda revisioner inom koncernen samt över 
internrevisioner som utförts av koncernens internrevision.
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