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Da Statoil i fjor skiftet navn til Equinor fikk det støtte fra mange av oss aksjonærer som tok det som 

et signal om at selskapet ville ta en større del av ansvaret for å bidra til å redusere våre 

klimagassutslipp i samsvar med Paris-avtalen. Det nye navnet signaliserte i hht. styrets begrunnelse 

et løfte om en omlegging fra en fossilbasert til en energibalansert energiproduksjon.  Bare ett år 

senere er vår optimisme byttet ut med pessimisme. Selskapet leter og borer etter fossile energikilder 

både her til lands og i andre verdensdeler som aldri før, inklusive sårbare kystområder helt nede i 

Sør-Australia-bukta. Olje- og gassproduksjonen når nye rekorder, mens etableringen av fornybare 

prosjekter står i stampe. Så var da navnebyttet kanskje likevel bare et forsøk på hvitvasking av 

fortsatt svart/fossilbasert produksjon.  

Også vinteren på Østlandet har vært hvit i år, men snøen holdt nesten på å regne bort i den mildeste 

februar i manns minne. Dette har fått alarmen til å gå i skimiljøet, som er helt avhengig av snø og 

kalde vintre. Alarmklokkene burde også ringe hos Equinor. Men i stedet for å redusere våre direkte 

og indirekte bidrag til klodens oppvarming i samsvar med Paris-avtalens karbonbudsjett, satser Styret 

mange millioner på å sponse Skiforbundet til enda flere skimedaljer, og reklamekampanjer for å 

rekruttere flere ungdommer (også kalt «Morgendagens helter») til å satse på en lovende fremtid 

innen bl.a. olje og gass.  

Sist mars la Finansministeren frem en Stortingsmelding som bl.a. pålegger «Oljefondet» å trekke sine 

investeringer ut av mindre olje- og gass-selskaper. Begrunnelsen som ble gitt var ønsket om å 

redusere Statens risiko for fremtidige tap ved lavere lønnsomhet for fossil energi i fremtiden. Selv om 

Equinor er et stort selskap, er selskapet selvfølgelig utsatt for samme risiko. Norges bank har da også 

anbefalt regjeringen at Staten v/Oljefondet bør trekke sine investeringer ut av også de store 

oljeselskapene, inkl. Equinor. Mange av oss aksjonærer forventer at Equinor tar signalene på alvor og 

legger om kursen og investeringene til reell energibalanse så raskt som mulig. Jeg vil på denne 

bakgrunn, og med støtte fra aksjonærer med medlemskap i Besteforeldrenes Klimaaksjon, be om 

Generalforsamlingens støtte til følgende aksjonærforslag: 

Styret legger frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig 

energiproduksjon for å redusere aksjonærenes risiko og sikre aksjenes verdier. Strategien 

forutsettes å legge følgende delmål til grunn: 

1. Full avvikling av all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser innen 2021 

2. Full satsing på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på land med sikte på 

full energibalanse innen 2030. 

3. Full utfasing av all fossilbasert energiproduksjon innen 2045 

Strategien med konsekvensutredning legges frem for generalforsamlingen 2020. 
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