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1. Innledning 

Compliance i Borregaard er et kontinuerlig arbeid med å etablere standarder og så sikre kjennskap til, 
forståelse for og etterlevelse av disse. Borregaards egne retningslinjer gir sammen med nasjonalt og 
internasjonalt lovverk rammer for aktiviteten i Borregaard. Det handler dermed både om å ha gode 
retningslinjer og dokumenter på plass, men også om å ha en bedriftskultur som støtter de målene og 
ambisjonene selskapet har på området. 

Borregaard har etablert styrende dokumenter for en rekke aktuelle tema. De er revidert flere ganger og 
distribuert i hele organisasjonen og finnes nå på digitale plattformer tilgjengelig i hele den globale 
organisasjonen. Det er også gjennomført ulike opplæringstiltak innen de mest aktuelle temaene. Det 
videre arbeidet er nå å systematisere arbeidet ytterligere, gjennom dokumenterbare kontrolltiltak, 
rapportering og forbedringstiltak. 

Borregaard har som del av sitt ledelses- og kvalitetssystem, flere sertifiseringer og godkjenningsordninger 
fra tredjeparter. Det er i denne rapporten også redegjort for dette. 

Borregaards styre involveres gjennom årlig rapportering og løpende dialog. 

Denne utgaven er en åpen, forkortet versjon av den rapporten styret behandler. Den har noe mindre 
detaljeringsgrad, men dekker likevel alle områder og overordnede tema som omhandles i styrerapporten. 

 

2. Organisering og ansvar 

Compliance – et linjeansvar  
Regeletterlevelse «compliance» er et linjeansvar i Borregaard. Alle ledere og medarbeidere har et ansvar 
for å følge det lovverk som finnes og de retningslinjer selskapet har.  

Det er etablert en fast struktur med et årlig møte der de ansvarlige (daglig leder og styremedlemmer) i 
datterselskaper deltar («Legal-Heads-Meeting»). En betydelig del av innholdet i slike møter er knyttet til 
implementering av compliance-saker. På grunn av koronasituasjonen ble møtet holdt digitalt i juni 2021. 
På dette møtet var compliance hovedtema, blant annet med en gjennomgang av ansvarsforhold mellom 
daglig leder, styret og fellestjenester («corporate-funksjoner»), samt implementering av og opplæring i 
nye retningslinjer. 

Compliance er også blitt etablert som fast agendapunkt i styremøter i datterselskaper og i interne 
styringskomiteer, og det er laget maler for møtepresentasjoner som reflektere dette. Det er også foretatt 
en gjennomgang av formaliteter knyttet til datterselskapenes styreforhold. 

Varsling 
Det er nedfelt i selskapets etiske retningslinjer at medarbeidere har ansvar og mulighet for å varsle om 
forhold de mener bryter med lover og retningslinjer. Det er utarbeidet en varslingsplakat på flere språk 
som tydeliggjør muligheten for varsling. Det er etablert en egen epostadresse for varsling som går til 
selskapets juridiske direktør. Det er ikke kommet inn varslingssaker via denne kanalen siste 12 måneder. 
Det er imidlertid kommet noen varslingssaker gjennom andre kanaler. Sakene ble undersøkt og håndtert 
på relevant nivå i organisasjon i samsvar med de interne retningslinjene. Det ble i 2021 utarbeidet nye 
prosedyrer for hvordan varslingssaker skal håndteres og hvordan ansvar, roller og krav til dokumentasjon 
skal være. Nytt er at en egen gruppe skal vurdere innkomne varsler og hvem som skal involveres i 
behandlingen av disse. 

Compliance Board 
Compliance Board er et internt fagutvalg som har et overordnet ansvar for å bidra til etterlevelse av lover 
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og regler i samsvar med eksterne og interne krav og forventninger. Compliance Board skal gjennom sitt 
arbeid støtte linjeorganisasjonen på området gjennom bevisstgjøring, rapportering og bidrag til 
forbedringer. Arbeidet baseres på risikovurderinger.  

Administrerende direktør oppnevner Compliance Board og dets leder. Compliance Board består av: 
• Direktør – Organisasjon og samfunnskontakt, leder 
• Juridisk direktør 
• Ansvarlig for internrevisjon (VP Finance) 
• Chief Risk Officer (CRO) 

  

Det er utarbeidet eget mandat for Compliance Board. Compliance Board har i perioden fra september 
2020 til september 2021 hatt seks møter.  
 
Gjennomgang av implementering og opplæring 
Det vies økende oppmerksomhet, både internt og eksternt, på hvordan selskapets retningslinjer og 
prosedyrer blir implementert og fulgt opp, ikke minst gjennom opplæring. Compliance Board har fulgt opp 
dette på flere områder, blant annet gjennom egne møter med ansvarlige for implementering av 
standarder og tiltak på nye og viktige områder. Eksempler på dette er e-læringsprogrammer for 
sikkerhetsopplæring for eksterne aktører og nytt program for opplæring om nye etiske retningslinjer. 
 
Del av virksomhetsledelsen 
Borregaard legger opp til at arbeidet med compliance skal integreres i selskapets ordinære virksomhet og 
benytte etablert systematikk og arenaer for implementering som allerede finnes. 

Dette innebærer at arbeidet med compliance også er risikobasert etter samme mal og systematikk som 
Borregaards risikokartlegging og -styring. Videre benyttes den arbeidsform som følger av arbeidet med 
kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring ved at arbeidet også på compliance-området følger en 
kontinuerlig prosess med planlegging, utførelse, kontroll og korreksjon/forbedring (PUKK). Systematikken 
kan skisseres slik: 
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Utvidet mandat for Revisjonsutvalget 
Det er drøftet med styret å utvide Revisjonsutvalgets rolle ved å inkludere bærekraft i sterkere grad. Det 
legges opp til at styret drøfter mandatet for Revisjonsutvalget på møtet i september 2021. 

Bærekraft har vært et sentralt element i Borregaards forretningsmodell, strategi og investeringer i en 
årrekke. Temaet har fått økt oppmerksomhet fra flere viktige interessenter; myndigheter, investorer og 
finansinstitusjoner, ansatte og en stadig større del av verdikjedene integrerer bærekraft i sine 
forretningsmessige planer og tiltak. 

Borregaard koordinerer sitt arbeid med bærekraft i et eget Sustainability Board som også har ansvar for 
bærekraftrapporten som er viktig som kilde for informasjon for en rekke interessenter som jevnlig gir sine 
vurderinger og «ratinger». Både for Borregaard som selskap og for dets interessenter er integrasjon av 
bærekraft i alle funksjoner og i ledelses- og styringsstrukturen viktig.  

Tilsvarende blir det knyttet forventninger til styrets rolle i dette arbeidet. Dette er styrket gjennom økt 
rapportering av bærekrafttema (inkl. klimagassutslipp) i styredokumentasjonen og styresaker, og 
integrasjon av bærekraft i styrets strategiprosess. Styret har også innført kriterier for kompensasjon av 
ledende ansatte (bonus og opsjoner) knyttet til bærekraft. Dette er bakgrunnen for at også 
Revisjonsutvalget får en økt rolle innen drøfting, kontroll og oppfølging av bærekraft. Forventninger og 
ambisjoner innen bærekrafts-området vil også kunne gi betydelige økonomiske konsekvenser i form av 
investeringer, kostnader, men også muligheter i markedet. Også grenseflaten mot økonomi og 
regnskapsmessige konsekvenser, gjør revisjonsutvalgets rolle relevant for bærekraftspørsmål. 

 

Compliance – risikobilde 
Det er utarbeidet et overordnet risikobilde for «compliance». Risikobildet viser en vurdering av de 
viktigste risikofaktorene, status for tilhørende ledelsessystemer samt hvorvidt det er knyttet hendelser 
eller varsler til de ulike områdene.  

Borregaards risikobilde er preget av systematisk forbedring av ledelsessystemene. Det er få alvorlige 
hendelser eller brudd på compliance. Vi ser imidlertid en trend med økt kompleksitet som følge av både 
interne og eksterne forhold. Felles for disse utfordringene er at gode systemer for å ivareta compliance gir 
gode forretningsmessig beslutninger der dette er helhetlig integrert i driften, både ved at muligheter kan 
utnyttes og at problemer kan avdekkes (og unngås) tidlig. Borregaard søker så langt som mulig å utnytte 
strukturene i etablerte styringssystemer og intern kompetanse med internasjonal erfaring for å sikre 
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implementering av systemene. Der det er nødvendig, søker vi nødvendig ekstern spisskompetanse for å 
kvalitetssikre beslutninger.  

Risikofaktorer som berører det enkelte forretningsområde skal alltid være inkludert i deres samlede 
risikobilde. Risikobildene blir sammen med overordnet vurdering av compliance jevnlig gjennomgått i 
hovedledelsen. 

 

3. Viktige prioriteringer 

Ut fra en vurdering av risiko, vesentlighet og relevans, har Borregaard fokusert sitt arbeid og oppfølging 
på fire hovedområder: 

• Viktig forretningsrelatert lovgivning 
• Anti-korrupsjon, konkurranserett, handelsreguleringer og sanksjoner 
• Ansvarlige innkjøp 
• Informasjonssikkerhet og personvern 
• Sertifisering og kvalitetssystemer 

Disse prioriterte områdene forhindrer ikke at andre saker og områder behandles, men den mer 
omfattende systematikken nevnt over vil i særlig grad benyttes på disse områdene. 

3.1 Viktig forretningsrelatert lovgivning 

Med viktig, forretningsrelatert lovgivning sikter vi her særlig til lovgivning knyttet til korrupsjon, 
konkurranse og internasjonale sanksjoner. Dette er områder der Borregaard vurdere det som særskilt 
viktig å ha stort fokus. For det første er det områder som det etisk er viktig å forholde seg til. For det 
andre konsekvensene ved brudd på reglene dramatiske.  

Plan/Dokumenter 
På alle de tre områdene har Borregaard et regelverk som er nedfelt skriftlig og kommunisert til berørte 
ansatte. For å redusere faren for brudd internasjonale sanksjonsregler, har selskapet bygd inn et system 
for å fange opp risikofylte transaksjoner i kundebehandlingssystemer. Det innebærer for eksempel at det 
blir gjennomført en «kjenn din kunde»-analyse for alle nye kunder som forsøkes legges inn. 
Kundeansvarlig må aktivt bekrefte at slik analyse er gjort, og den skal dokumenteres. 

Aktiviteter og kontrolltiltak 
Borregaard har nylig fornyet sitt interaktive e-læringsopplegg for anti-korrupsjon som kombinerer 
kunnskap om Borregaards holdninger på området med dilemmatrening. Programmet sikrer også 
dokumentasjon av hvem som har gjennomgått opplegget. Nyansatte i relevante stillinger må gjennomgå 
programmet ved ansettelse, og andre ansatte må gjennomføre opplæringen på nytt etter en tid. Selv om 
Borregaards korrupsjonsrisiko totalt sett vurderes som lav, er man bevisst på at selskapet har betydelig 
salg og aktiviteter i områder med iboende høy korrupsjonsrisiko. I slike områder er det viktig å kombinere 
overordnede og sentrale aktiviteter med spesifikke lokale tiltak for å sikre en proaktiv og stadig bedre 
forståelse av viktigheten av antikorrupsjonsarbeidet. Eksempler på konkrete tiltak i høyrisikoland er 
meget restriktiv bruk av agenter, ubetydelig bruk av kontanttransaksjoner, bakgrunnssjekk av 
distributører, økt opplæring knyttet til korrupsjon mv. I tillegg oppnås en styrking av bedriftskulturen 
gjennom diskusjon, åpenhet og økt bevissthet og kunnskap om korrupsjon. Det vil også bli vurdert om det 
bør gjennomføres repetisjon av e-læring innen etikk og korrupsjon. 

Konkurranserett er tema på introduksjonsprogrammer for nyansatte. Ved gjennomføring av salgstrening 
(salgsakademiseminarer) er det holdt seminarer med temaer fra konkurranseretten. Det har kommet 
flere spørsmål om konkurranserett fra ansatte både i Norge og i utlandet, noe som viser at de er 
oppmerksomme på problemstillingene. 
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Prosedyrene for handelsrestriksjoner og sanksjoner revideres og oppdateres løpende under bruk. 
Systemet gjør også at ansatte i relevante stillinger blir oppmerksom behovet for en nøye vurdering av 
kundene. 

Nye lover/reguleringer  

Utvidet regnskapsrapportering – mangfold og lønnspolitikk 
Det er kommet krav om at generalforsamlingen ikke bare skal rådgi om, men vedta selskapets 
lønnspolitikk for ledende ansatte. I forbindelse med utformingen av lønnspolitikken, spesielt knyttet til 
opsjonsordningen, var kompensasjonsutvalget og styret involvert i prosessen. Lønnspolitikken skal vedtas 
minst hvert fjerde år. Det blir nå et krav om rapportering av lønnspolitikken skal framlegges for 
generalforsamlingen hvert år. 

Mangfold og inkludering – krav til økt rapportering 
Mot slutten av 2020 kom en lovendring som satte krav til utvidet rapportering om virksomhetens arbeid 
for å fremme likestilling og hindre diskriminering på en rekke områder, også utover kjønnslikestilling. De 
nye kravene skulle gjøres gjeldende fra årsrapporteringen for 2020. Det ble utarbeidet en egen rapport 
som redegjorde for selskapets arbeid og planer som ble publisert på selskapets hjemmeside samtidig som 
årsrapporten ble offentliggjort. Rapportering på resultater blir mer omfattende fra og med 
rapporteringen for 2021. Tema knyttet til mangfold inngår i selskapets Management Audit-prosess som 
behandles av styret i Compliance-møtet. 

Ny åpenhetslov 
Regjeringen foreslo i 2020 en ny lov kalt «lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Gjennom åpenhet skal det sikres at næringslivet har 
respekt for menneskerettighetene og grunnleggende arbeidsrettigheter. Lovforslaget følger opp 
Etikkinformasjonsutvalgets rapport «Åpenhet om leverandørkjeder» og utvalgets forslag til lov om 
virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Formålet med 
loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Den skal også sikre allmennheten 
tilgang til informasjon om hvordan norske virksomheter håndterer negative konsekvenser for 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Åpenhetsloven speiler menneskerettighetskravene i EUs taksonomi ved at informasjonen som gis skal ha 
grunnlag i aktsomhetsvurderinger av virksomhetens egne aktiviteter og av leverandørkjeden. Lovforslaget 
krever at store selskaper, som Borregaard, utfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og av 
leverandørkjeden og at selskapet redegjør for sin aktivitet på dette området.  

3.2 Ansvarlige innkjøp  

Plan/Dokumenter 
Borregaard har etablert styrende dokumenter for å sikre ansvarlige innkjøp og god kvalitet i 
leverandørleddene. Direktør for innkjøp og strategisk forsyning er ansvarlig for dokumentene. 

Ansvarlig handel er forankret i den overordnede Procurement Policy, og i en egen Responsible Sourcing 
Policy. I tillegg er det utarbeidet i en egen prosedyre en detaljert beskrivelse for hvordan 
leverandørgodkjennelse, inklusive ansvarlig handel, skal utføres. Godkjenningen omfatter en trinnvis 
vurdering basert på risiko, med nødvendige tiltak. Til hjelp i dette arbeidet er det utformet egne 
spørreskjema og maler. Dokumentene er tilgjengelig på Corporate Manual, samt i Innkjøpsportalen. 

Borregaard er medlem i Sedex, en global non-profit organisasjon som er verdens største 
samarbeidsplattform for å dele innkjøpsdata for forsyningskjeder innen arbeidstakerrettigheter, helse, 
miljø og forretningsetikk, brukt av mer enn 40 000 medlemmer i over 150 land.  
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Aktiviteter:  

• Leverandør- godkjenning og oppfølging er utført i henhold til retningslinjene. 
• Ignite Procurement benyttet til analyse og rapportering. Verktøyet er under stadig forbedring og 

utvidelse, både fra leverandørens side mht. funksjonalitet og fra Borregaards side mht. bruk. 
Standardrapporter for rapportering er utarbeidet. 

• I henhold til fast møteplan er det gjennomført to møter med ansatte som har leverandøransvar og 
som ikke tilhører avdeling for strategisk forsyning. Formålet er å sikre informasjonsflyt og etterlevelse 
av retningslinjene.  

• Alle leverandører klassifisert som «Strategic», og et utvalg klassifisert som «Bottleneck»¸ følges opp 
med Supplier Development Action Plans (SDAer). Faste agendapunkter som skal tas opp med 
leverandøren er blant annet bærekraft, sikkerhet og ansvarlig handel generelt. SDA-møter med 
leverandørene er gjennomført og det er det gjennomført tre interne statusmøter for gjennomføring 
av SDA-arbeidet; i henhold til fast møteplan.   
 

Kontroll- og oppfølging  

• KPI-er omfatter bærekraft, at nye leverandører vurderes med hensyn på samfunnsansvar/ansvarlig 
handel i henhold til gitte retningslinjer og på leverandøroppfølging.   

• Det utføres årlig vedlikehold av leverandørbasen. 
• På bakgrunn av gitte vurderingskriterier, herunder ansvarlig handel, gjennomføres det en årlig 

evaluering av leverandørene. I rapporteringsperioden var fem leverandørrevisjoner planlagt, hvor det 
er gjennomført tre revisjoner i regi av Borregaards QA-avdeling. 

Forbedring/nye tiltak 

• Utarbeidelse av standardrapporter for rapportering 

 

3.3 Informasjonssikkerhet og personvern 

Økonomidirektør (CFO) har det overordnede ansvaret i konsernledelsen for informasjonssikkerhet og at 
dette arbeidet organiseres og gjennomføres på en sikker og effektiv måte. Det operasjonelle 
informasjonssikkerhetsarbeidet ledes av Chief Risk Officer (CRO). Som del av informasjonssikkerheten 
ligger også ansvaret for å sikre at Borregaard opererer i samsvar med personvernregler. Det er opprettet 
en egen møtestruktur med en styringskomite for ivaretagelse og implementering av styringssystemet.   

Målsetning med informasjonssikkerhetsarbeidet er å sikre god informasjonsbehandling i våre 
forretningsprosesser, dvs. sikre konfidensialitet (hindre uvedkommendes tilgang), integritet 
(informasjonskvalitet) og tilgjengelighet (kontinuitet). Samtidig skal informasjonsbehandlingen 
tilfredsstille gjeldende myndighetskrav. 

Plan/dokumenter 
Borregaard har som utgangspunkt at virksomheten kan være utsatt for ulike trusler knyttet til 
informasjonsbehandling.  

Vår risikostyring for informasjonssikkerhet skal være basert på oppdatert forståelse av virksomhetens 
eksponering knyttet til drift, endringer og prosjekter. Gjennom en aktiv forvaltning av vår 
informasjonssikkerhetspolitikk ønsker vi å fremme styring på følgende områder:  

• Strategi for informasjonsstyring 
• Konfidensialitet (forvaltning av informasjon og klassifisering samt informasjonseiers ansvar) 
• Bevissthet (opplæring) 
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• Tilgjengelighet (kritikalitet og beredskap) 
• Lagring av dokumenter (bruk av elektroniske arkivløsninger) 
• Mobilitet og tilgang til informasjon (regler og kunnskap om trusler) 
• Sosiale medier (regler for kommunikasjon) 
• Personvern (styringssystem) 
• Samarbeidspartnere (prosess for kritikalitetsvurdering og ikke funksjonelle krav ved IT-innkjøp) 
• Kultur (risikostyring og tillit) 
• Organisasjonsendringer (tilgangsstyring) 

 

Trusselbildet 

Trusselbildet ender seg kontinuerlig, vi monitorer dette via våre samarbeidspartnere samt via gode 
kanaler på internett der vi til enhver tid holder oss oppdatert på eksisterende og nye trusler. 

Utvikling og forbedring av rutiner har blitt fortløpende vurdert av styringskomiteen for 
informasjonssikkerhet. 

 

Personvernregelverk/GDPR 
 

Plan/dokumenter 
Borregaard har utarbeidet et risikobasert ledelsessystem som skal sikre at virksomheten ivaretar alle 
forventninger knyttet til personvernloven (GDPR). Systemet gir en detaljert beskrivelse av regelverket 
med Borregaards tilsvar, beskrivelse av systematikk og retningslinjer for å sikre at personvern blir riktig 
ivaretatt. Ledelsessystemet med tilhørende støttedokumentasjon anvendes aktivt ved vurdering av nye 
prosjekter og system-endringer. 

Aktiviteter, forbedringer og nye tiltak 

• Det har ikke vært krav om innsyn vedrørende personinformasjon fra egne ansatte. 
• Det er ikke rapportert brudd på retningslinjer for personvern.  
• Det er i perioden gjennomført intern opplæring av lærlinger. 

Kontroll- og oppfølging 
Utvalgte saker og forbedringer følges opp fortløpende i styringskomiteen for informasjonssikkerhet. 

 

3.4 Sertifisering og kvalitetssystemer  

Revisjonsgjennomføringene har blitt tilpasset Covid-19 situasjonen og alle sertifikater har blitt fornyet i 
perioden (ISO 9001, 14001, 50001 og GMP+) 

Sertifikater og revisjoner 
Borregaard opprettholder sertifisering ifølge ISO 9001, 14001 og 50001 som grunnlag for ledelse av hhv. 
kvalitet, miljø og energi. Ledelsessystemet er integrert slik at alle standardene hensyntas innen de samme 
arbeidsprosessene. 

På produktsiden er Borregaard sertifisert med hensyn på GMP+ B1 for produkter til fôr, FSSC 22000 for 
vanillin, og ISCC (Renewable Energy Directive) for bioetanol.  

En rekke av Borregaards produkter er kosher- og halalsertifisert. Bioetanol, vanillin, cellulose, NaOH og 
HCl er koshersertifisert, og vanillin er i tillegg halalsertifisert. 
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Borregaard er FSC og PEFC-sertifisert (Chain of Custody) for virke- og celluloseprodukter. 

Borregaard revideres jevnlig av sertifiseringsselskaper for å bekrefte samsvar med krav. Borregaard har i 
perioden vært revidert ifølge standardenes krav til revisjonsprogram. Merknader og avvik har blitt 
fortløpende korrigert. Revisjonsprogrammene gir også verdifulle innspill til øvrige systemforbedringer. 

Interne kvalitetsrevisjoner av ledelsessystemet: 
Borregaard har etablert et program for interne kvalitetsrevisjoner av ledelsessystemet. 
Kvalitetsstandardene revideres av Kvalitetsavdelingen og av HMS-avdelingen. 

Revisjonene utføres i tråd med sertifikatenes omfang. For kvalitetsstandardene er dette produksjonen og 
forskningsaktiviteten i Sarpsborg, inkludert salg og distribusjon, og for miljø og sikkerhet er omfanget alle 
fysiske lokasjoner Borregaard har ansvar for i Sarpsborg. 

Revisjonsprogrammet for kvalitet har blitt justert som følge av Covid-19 og videobaserte revisjoner har 
vært benyttet i utstrakt grad. Merknader og avvik har blitt fortløpende korrigert. 

Kunde- og leverandørrevisjoner 
Covid-19 perioden har medført at revisjonsprogrammene har blitt ytterligere kritikalitetsvurdert. 
Revisjonene har blitt gjennomført ved utfylling av spørreskjema, deling av informasjon og video-møter. I 
sum har de gjennomførte revisjonene fungert, men erfaring viser også at endret praksis utfordrer både 
teknologisk tilgjengelighet og bevissthet i forhold til informasjonssikkerhet. Det er et oppdemt behov for 
en rekke kunderevisjoner som krever fysiske besøk. Vi forventer derfor en høy revisjonsaktivitet når 
Covid-19 restriksjonene avtar.  

Utvikling av ledelsessystemet, Ledelsens gjennomgåelse: 
Sertifiseringene krever en systematisk gjennomgåelse av regel-samsvar. Prosessen for ledelsens 
gjennomgåelse har blitt forbedret og inkluderer nå også samsvarsvurderinger innenfor de enkelte 
ledelsesprosessene. 

 

 

4. Andre forhold  

I tillegg til de prioriterte områdene, har Compliance Board løpende vurdert andre tema og tiltak i 
tilknytning til disse. I disse prosessene har det vært dialog mellom de som arbeider med de aktuelle tema 
og Compliance Board. Dialogen har både vært initiert av Compliance Bord og etter henvendelse fra ulike 
avdelinger. 

Covid-19 
Borregaard etablerte beredskapsorganisasjon på konsernnivå og for Borregaard fabrikker basert på 
regjeringens beslutning om å stenge ned Norge som følge av Covid-19 trusselen. Beredskapsarbeidet med 
denne saken bygger på etablerte styringsprinsipper og etablerte roller i organisasjonen. Konsernstyringen 
har koordinert innsats og støtte i forhold til datterselskapene fortløpende etter behov. I denne 
beredskapssaken styresystemer og rutiner fra forrige periode videreført. Styret har blitt løpende orientert 
om utviklingen.  

Økt vaksinasjonsgrad og påfølgende gjenåpning av samfunnet gir økt tilstedeværelse og mer mobilitet. 
Borregaard vil videreføre praksis med strenge kriterier for godkjenning av forretningsreiser. Borregaard vil 
tilpasse det generelle tiltaksnivået i tråd med smittepressutviklingen og lokalt/nasjonalt regelverk.  
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Brexit 
Som en følge av Brexit har britiske myndigheter innført «UK REACH», som er en tilnærmet kopi av det 
europeiske kjemikalieregelverket REACH. Dette innebærer at Borregaard må registrere aktuelle kjemiske 
stoffer som eksporteres til UK. Stoffene må notifiseres innen 27. oktober 2021 og deretter registreres 
innen tidsfristene 2023, 2025 eller 2027 avhengig av klassifisering og tonnasje. Borregaard har som mål å 
registrere alle stoffer for å sikre nåværende forretning.  
 
Sjekkliste for Corporate Governance i datterselskaper 
Gjennom våren 2021 er det innhentet informasjon fra lederne i datterselskaper om hvilke ulike lokale 
legale formalkrav som gjelder for selskapene og hvordan styrene informeres om disse. Det er også 
forespurt om hvordan selskapene sørger for at de ansatte er oppdatert på Borregaards policier og rutiner 
vedrørende Corporate Governance (The Borregaard Way, Code of Conduct, Anti-corruption, Corporate 
Responsibility, Human rights policy, Information security, Trade regulation, Responsible sourcing og 
Insurance).   
 

Registrering av behandlede compliance-saker 
Det utarbeides en løpende oversikt over saker knyttet til compliance som er håndtert av juridisk direktør. 
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Struktur – styrende dokumenter 
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