
 

Viktig at Equinor er 
samstemt 

 
Hilde-Marit Rysst  Foto: Rebecca Bjerga 
 

Våre tillitsvalgte møtte ledelsen i Equinor 
etter avsløringene i E24 om at selskapet har 
hyret advokatfirmaet Jackson Lewis, i 
forbindelse med sin havvindsatsing i USA. 
 
Blant annet tilbyr dette advokatselskapet kurs 
i «fagforenignsunngåelse» for bedrifter innen 
energisektoren. Dette har skapt reaksjoner, 
både fra SAFE, YS og andre organisasjoner. 
 
SAFEs tillitsvalgte ble nokså beroliget etter 
møtet med ledelsen i Equinor fredag 
ettermiddag. Ledelsen i Equinor mener det 
som kom i avisen ikke ble riktig framstilt, de 
sier at advokatfirmaet Jackson Lewis skal kun 
bistå dem med arbeidsavtaler, og at for 
øvrig er Equinor generelt positive til 
fagorganisering i USA, forteller 
konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige.  
 
– Det er ledelsen i USA som kjører dette, der 
har de en annen kultur, mye 
korttidsansettelser og store forskjeller i måten 
de utarbeider kontrakter og avtaler på, sier 
han.  
 
Teige forklarer at det er stort press på 
selskapet etter avsløringene.  

– Nå er det stort press på bedriften, vi håper 
de vil jobbe ut ifra den norske modellen. Vi 
skal følge dette opp gjennom hele prosessen 
for å påse at dette blir gjort riktig, sier Teige.  
 
Equinor burde finne bedre rådgivere  
SAFE sentralt mener fortsatt at Equinor burde 
finne bedre rådgivere enn et firma som 
profilerer seg på fagforeningsknusing.  
 
– Ironien i denne saken er det faktum at 
ledelsen i Equinor bekrefter at advokatfirmaet 
skal hjelpe med nettopp arbeidsavtaler. Når 
firmaet selv skryter av hvordan man skal 
unngå fagforeninger, hvordan kan Equinor ha 
tillit til at nettopp arbeidsavtalene blir av god 
kvalitet for de ansatte, sier forbundsleder 
Hilde-Marit Rysst. 
 
For lettvint å argumentere at 
fagforeningsunngåelse følger amerikansk 
lovgivning 
 
YS, vår hovedorganisasjon, reagerte også sterk 
på dette, og mener at Equinor bør velge 
samarbeidspartnere som jobber etter samme 
etiske standarder som i de internasjonale 
konvensjonene, og som i Norge. YS mener at å 
argumentere at fagforeningsunngåelse følger 
amerikansk lovgivning når de opererer i USA, 
blir for lettvint.  
 

 
Hilde-Marit Rysst og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud 
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– Argumentene fra ledelsen i Equinor viser at 
de verken forstår problemstillingen eller det 
ansvaret de har, sier YS-leder Hans-Erik 
Skjæggerud. 
  
– Vi har lovet bedriften at vi skal følge nøye 
med videre i denne saken. Det er viktig at de 
er samstemt i alt de gjør, om de anbefaler 
organisering i Norge, må de gjøre det samme 
også i USA, sier Teige.  
 

Skal blåse nytt liv i SAFE 
Ung 
 

 
 
Er du 35 eller yngre? Da kan du være med å 
påvirke og bevare et rettferdig arbeidsliv i den 
norske energisektoren. Meld din interesse via 
din klubbleder eller kom med innspill til gode 
kandidater til ung@safe.no. 
 
På tide å blåse liv igjen i SAFE Ung. Vi ønsker å 
danne en ny SAFE Ung gruppe, med 
representanter fra alle våre områder. 
 
Utfordringen i fagbevegelsen nå er å bevare de 
gode ordningene, arbeids- og lønnsvilkårene 
som pionerer i oljenæringen har kjempet for. 
Et trygt arbeidsmiljø, uten risiko for å bli 
eksponert for helseskadelige kjemikalier, er 
uten tvil noe av det viktigste vi i SAFE jobber 
med. 
 
Vi vil ruste opp den nye generasjonen for å 
møte fremtidens utfordringer, og vil ha deg 
med på laget! 
 
Det skal velges en gruppe som skal jobbe med 
å få på plass et fungerende ungnettverk i SAFE, 

med egen leder. Planen er jevnlige møter i 
løpet av året, skolebesøk, SAFE Ung samling 
osv. 
 

 
 
– Vi skal ha et teamsmøte hvor vi velger den 
formelle gruppen 27. mars klokken 17.00 til 
18.00. De unge skal selv velge hvem som er 
med her, ihht reglene med fordeling på 
områdene, sier Thorbjørn Holger Opstad, 
forbundssekretær organisasjon. 
 

 
 
YS Livsforsikring sikrer familien din  
 

 
 
En livsforsikring er ikke noe man tegner for 
seg selv, men for dem du er glad i. Er du for 
eksempel 43 år koster YS Livsforsikring bare 
159 kroner i måneden. 
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 
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