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Rapport og varsel om pålegg etter tilsyn med Equinor – selskapets egen 
oppfølging (aktivitet 001000233) 

 
I perioden 15.5. til 1.7.2020 førte vi tilsyn med Equinor – selskapets egen oppfølging.  
 
Rapporten vår er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 5 i 
rapporten, og varsler med dette følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, og styringsforskriften § 21 om 
oppfølging jf. rammeforskriften § 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning, 
pålegger vi Equinor UPN i alle driftsområder å verifisere etterlevelse av regelverkskrav 
til tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og interne krav etablert i WR2362 jf. 
rapportens kapittel 5.1.1 og 5.1.2. 
 
Frist for å framlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 4.12.2020. 
 
Frist for å etterkomme pålegget er 1.3.2021. Denne meldingen skal også inneholde 
beskrivelse av resultat av verifiseringen.  
 
Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 13.11.2020. 
 
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik som er grunnlaget for varselet om 
pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert.  
 
Rapporten inneholder en observasjon der det er potensial for forbedring, og vi ber 
om deres vurdering av denne. 
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I rapporten har vi beskrevet to forhold under kapittel 6 Andre kommentarer, og vi ber 
om deres vurdering også av disse forholdene. 
 
Vi ber om svar på dette brevet innen 27.11.2020. Vi ber også om at brevet og 
rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant 
verneombudene. 
 
Dersom dere oppdager faktafeil i rapporten, ber vi om at dere tar kontakt innen en 
uke etter dette brevets dato. 
 
Rapporten blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Kjell Marius Auflem e.f. 
tilsynsleder 

 
Rolf H. Hinderaker 
sjefingeniør 
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