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Profesjonalitet og redelighet er to av Veidekkes 
grunnverdier. Disse krever at Veidekkes 
opptreden til enhver tid er i samsvar med lover 
og regler, til beste for våre kunder og for 
Veidekke.

HOLDNINGER ▪ Verken Veidekke, Veidekkes ansatte eller andre som handler på 
vegne av Veidekke skal opptre i strid med de til enhver tid 
gjeldende lover og regler. 

▪ I Veidekke skal compliancerisikoen være lav. 
▪ Konsernsjefen er ansvarlig for at virksomhetene i Veidekke drives i 

overensstemmelse med relevante lover og det øvrige regelverket, 
herunder policydokumenter, instrukser og retningslinjer fastsatt av 
styret. 

▪ Etterlevelse av lover og regler er et linjeansvar, med konsernsjefen som 
øverste ansvarsnivå. 

HANDLINGER ▪ Veidekkes compliancefunksjon og internrevisjon skal være adskilt fra og 
uavhengig av Veidekkes øvrige virksomhetsområder. Direktør for 
compliance og internrevisjon rapporterer faglig til konsernsjef og styre. 

▪ Compliancefunksjonen skal evaluere compliancerisikoen og hjelpe 
organisasjonen med å utarbeide og implementere et effektivt styrings-
og kontrollsystem som reduserer compliancerisikoen. 

▪ Internrevisjonen skal fremme og beskytte Veidekkes verdier gjennom å 
gi risikobaserte revisjoner. Disse gjennomføres primært ute i 
virksomhetsområdene.

▪ Det skal alltid stilles til rådighet tilstrekkelige ressurser for å kunne sikre 
at Veidekke etterlever eksternt og internt regelverk samt toppledelsens 
og styrets beslutninger på en profesjonell og effektiv måte. 

▪ Veidekke skal ha en forsvarlig varslingsordning. Compliancefunksjonen 
skal påse at en tilfredsstillende varslingsordning er etablert og blir 
driftet. 

▪ Minimum én gang per år skal compliancefunksjonen utarbeide en 
samlet rapport om compliancerisikoen i Veidekke, herunder hvordan 
risikoen håndteres, samt eventuelle brudd og hvilke tiltak som er satt i 
verk for å sikre etterlevelse i fremtiden. Denne skal legges frem for 
konsernledelsen og styret.

▪ Minimum to ganger per år skal revisjonsutvalget motta samlet oversikt 
over gjennomførte revisjoner i konsernet samt internrevisjoner 
gjennomført av konsernets internrevisjon.


