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VEDRØRENDE KOMITEENS AVGJØRELSE OM Å HOLDE EN LUKKET HØRING OM 

EQUINORS USA-SKANDALE 

Energi- og miljøkomiteen har varslet torsdag 22. oktober at høringen knyttet til Equinors USA-

satsning skulle skje bak lukkede dører. Den første begrunnelsen som ble gitt var at informasjonen 

som gis kan være børssensitivt. Den andre begrunnelsen er at det er eierdialogen med Equinor som 

skal diskuteres og gitt at denne dialogen er lukket så må høringen følgelig også være lukket. 

Bellona reagerer kraftig både på komiteens avgjørelse om å holde høringen bak lukkede dører, og 

begrunnelsene som gis. USA-skandalen omhandler utfordringer som er knyttet blant annet til 

Equinors selskapskultur og kompetanse. Dette påvirker ikke bare Equinors portefølje i USA, men hele 

porteføljen som inkluderer norsk sokkel hvor det er Norge står for større andel av risikoen.  

Dette er informasjon har fremkommet i Bellonas tidligere undersøkelser, varsler og brev om 

Melkøya, som Bellona nå gransker, Johan Castberg, Njord og Martin Linge på norsk sokkel, Peregrino 

og Bacalhaufeltene i Brasil og Bandurria Sur-feltet i Argentina. Bellonas funn i disse sakene 

gjenspeiler funnene i granskingsrapporten om USA-skandalen som finner at Equinor gang på gang 

overvurder sine egne evner og undervurderer kompleksiteten.  

Equinors avgjørelser og selskapsforvaltning påvirker Norges inntekter som hovedaksjonær. Dette er 

enda mer aktuelt på norske felt hvor staten har stått for over 80% av risikoen generelt, med en enda 

høyere risiko der hvor Equinor, PETORO og delvis Lundin har større andeler på felt. Denne risikoen 

har økt ytterligere etter at stortinget vedtok oljeskattepakken i vår som overførte enda mer av 

risikoen til staten og økte gevinsten til selskapene på sokkelen.  

Komiteen har en rett og en plikt til å følge opp statens rolle og eierskap i petroleumssektoren og i 

Equinor, men dette gjør de som representanter for sivilsamfunnet og befolkningen i Norge. Det 

bryter også med den politiske og statlige rollefordelingen. Dersom det mistenkes en svikt i 

eierskapsdialogen med Equinor så bør dette granskes av riksrevisjonen. Dersom det mistenkes at 

børssensitiv informasjon kan fremkomme i høringen, noe Equinor har uttalt ikke er aktuelt, så er 

dette noe Equinor bør informere aksjonærene. i tillegg til at det ikke vil fremkomme børssensitiv 

informasjon, da staten ikke besitter slik informasjon, må Bellona nevne det demokratiske problemet 

at vi ikke får innsyn i ministernes eierskapsutøvelse som har bidratt til det største tapsprosjektet for 

det norske folk noensinne. 
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