
Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, 
Vesterålen og Senja 
 
Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. 
Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder 
Landsverk (Tromsø lokallag), Arnstein Vestre (Natur og Ungdom) 
 
Arbeidsplanen gjelder i fra landsmøtet 2015 til landsmøtet 2016 
 
Landsstyret har ansvar for å lede gjennomføringen av planen. Arbeidsplanen 
gjennomføres i den grad økonomien tillater det og revideres ut fra de midler som 
skaffes til aksjonen. Landsstyret vil arbeide for at det hentes inn menneskelige 
ressurser utenfra som kan bidra til gjennomføring av planen.  
 
Bakgrunn 
Helt siden oppstarten av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja slik vi 
kjenner den i dag, har organisasjonen vært avgjørende for å vise frem både lokal 
og nasjonal motstand mot åpningen av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja (LoVeSe) for oljeboring. Som partipolitisk uavhengig favner Folkeaksjonen 
bredt, og har støttespillere i flere politiske fløyer. Med over 4 000 medlemmer og 
lokallag over hele landet er Folkeaksjonen en viktig aktør for å fremme den 
folkelige motstanden mot oljeboring i områdene, og en arena som gir mulighet for 
folk flest til å engasjere seg i kampen. Siden 2005 har Folkeaksjonen og våre 
støttespillere sørget for at områdene fremdeles er stengt for 
petroleumsvirksomhet. 
 
Høsten 2013 inngikk regjeringen en samarbeidsavtale med sentrumspartiene KrF og 
Venstre som sikret et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja frem til 2017. 
Ved et eventuelt regjeringsskifte vil saken imidlertid kunne komme på bordet 
igjen. 
 
Høsten 2015 er det kommune- og fylkestingsvalg. De siste årene har flere 
kommuner i Lofoten snudd eller revurdert sitt standpunkt i spørsmålet om 
oljeboring i regionen. Utfallet av lokalvalget vil ha stor betydning for hva 
kommunestyrene mener i spørsmålet om oljevirksomhet. 
 
Det neste store slaget om LoVeSe stå i forbindelse med Stortingsvalget i 2017. 
Arbeidet i tiden frem mot dette vil være viktig for framtiden til havområdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet har i dag vedtak om at de 
ønsker konsekvensutredning av området, men saken behandles trolig igjen på 
landsmøtet i 2017. På Arbeiderpartiets landsmøte i 2013 stemte 100 delegater mot 
oljeboring i LoVeSe. Å få snudd dette til et flertall er avgjørende for å få AP på vår 
side.  
  



 
MÅL 
 
Hovedmål: 
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for å hindre at de 
kystnære havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, VII og 
Troms II) åpnes for olje- og gassvirksomhet gjennom en konsekvensutredning etter 
Petroleumsloven § 3.1. Dette omfatter all undersøkelse og kartlegging av mulige 
petroleumsforekomster, herunder seismiske undersøkelser som kan påvirke natur, 
økologi og de fornybare ressursene på en negativ måte. Frem mot 2017 er det 
avgjørende at den folkelige motstanden mot petroleumsvirksomhet igjen 
mobiliseres, slik at kampen igjen kan vinnes. 
 
Delmål for landsmøteperioden 2015 – 2016. 

 Hoveddelmål: Sterkere lokallag og økt lokal aktivitet 

 Et fortsatt folkeflertall mot oljeboring i LoVeSe 

 Synliggjøre potensialet for bærekraftig næringsutvikling i regionen LoVeSe  

 Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt LoVeSe  

 Økt medlemstall i Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe  

 Vedtak i flere kommunestyrer i LoVeSe mot oljeboring 
 
STRATEGI 
Et naturlig fokus for den kommende sommeren/høsten er det forestående lokal- og 
fylkestingsvalget i september. Kommunestyrene som velges til høsten skal sitte når 
spørsmålet om oljeboring igjen skal behandles i 2017, og de nye kommunestyrenes 
standpunkt i spørsmålet om petroleumsvirksomhet utenfor LoVeSe vil få både 
oppmerksomhet og betydning i kampen videre. Folkeaksjonen vil derfor jobbe for å 
synliggjøre de lokale listekandidatene i LoVeSe-kommunenes standpunkt, og oppfordre folk 
til å stemme på «oljefrie» kandidater. Folkeaksjonen sentralt står for innhenting av 
opplysninger om listekandidatenes standpunkt mht. oljevirksomhet i LoVeSe og formidler 
dette gjennom nettsiden og valgkampanje. Når valgresultatet er klart vil det være viktig å 
utøve press mot de nye kandidatene for gode vedtak i de nye kommunestyrene. Dette bør 
gjøres både gjennom oppsøkende arbeid, og ved å synliggjøre den nasjonale motstanden. 
 
Folkeaksjonen har per 28.01.2015 4174 medlemmer og 15 lokallag rundt om i landet. I 
kommende periode, og i tiden videre frem mot 2017 bør det legges mye arbeid ned i å øke 
både medlemsmassen og antall lokallag. Samtidig er det viktig å ta vare på alle 
medlemmer vi allerede har, samt styrke eksisterende lokallag av Folkeaksjonen. I løpet av 
kommende landsmøteperiode legger vi opp til lokallagsbesøk og høyt fokus på verving for 
hele organisasjonen.  
 
Det neste store slaget om Lofoten, Vesterålen og Senja ligger foreløpig an til å finne sted i 
forbindelse med Stortingsvalget 2017. Det er viktig å ha en god og gjennomarbeidet 
strategi for hvordan vi skal vinne igjen, et arbeid det er en fordel at er forankret i hele 
organisasjonen. Det legges derfor opp til å starte planleggingen og lokke frem de gode 
ideene allerede i landsmøteperioden 2015-2016. Ved eventuelt regjeringsskifte eller 
endret samarbeidsavtale mellom regjeringspartiene og KrF/Venstre, må arbeidsplanen for 
landsmøteperioden 2015-2016 revurderes. Landsmøtet gir landsstyret mandat til å vurdere 
hvordan dette eventuelt behandles. 

 
 
 



FOLKEAKSJONEN SKAL 
 
Sommer 2015  

 Arrangere internasjonalt seminar i Henningsvær for Seil Norge og besøkende 
turister  

 Forberede valgkampanje i forbindelse med høstens lokal- og fylkesvalg  

 Være synlige i populære fiskevær, på festivaler og lignende gjennom 
sommeren 

 

 
 
Høst 2015 
 
Lokal-/fylkestingsvalg 
 
Før valget 
 

 Legge til rette for valgkamp-kickoff med lansering av Folkeaksjonens 
lokalvalgkampanje over hele landet 

 Samarbeide med Natur og Ungdom om tokt i LoVeSe 
o Besøke skoler m/ foredrag og stands 
o Ha folkemøter på større steder 

 Lage oversikt over hva kandidatene på valglistene i LoVeSe mener  
o Bruke på nettside 
o Spre til lokallagene 
o Lage en kampanje til sosiale medier  
o Bruke i media 

 Representanter fra landsstyret (helst 2 stk) besøker hver kommune i 
Lofoten, Vesterålen og Senja under valgkampen for å delta med egen stand 

 Delta og spre informasjon til lokallag om klimavalgalliansens nasjonale 
markeringsdag 29. august  

 
Etter valget 
 

 Sende brev til alle nye kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter i 
Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Nordland og Troms fylkesting når 
valgresultatet er klart 

 Invitere seg på besøk til de nye kommunestyrene for å presentere 
argumentene mot oljeboring 

o Dra på besøk sammen med lokalt næringsliv fra lokalområdet  

 Reise på lobbytur til Oslo med ordførere med budskap om ei fornybar 
fremtid i nord 

 Gjennomføre en delebilde-kampanje på sosiale medier med bilder fra 
LoVeSe som viser verdiene vi må ta vare på 

 Møte lokale Arbeiderpartirepresentanter i LoVeSe der vi har lokallag 
 
Annet 

 Ferdigstille de nye nettsidene 

 Arrangere seminar for reiselivet  



 Gjennomføre en nasjonal verveuke (november 2015) 

 Julekampanje på nett/stand for å få flere fastgivere og medlemmer, evt. 
mulighet for å gi julegave med mening som støtte til Folkeaksjonen 
(desember) 

 Planlegge lokallagsbesøk våren 2016 
 
 
Vinter/vår 2016 

 Arrangere nasjonal vardebrenningsdag og markeringer under Lofotfisket 

 Dialogmøte med alle de andre miljøorganisasjonene for å stake ut kursen 
frem mot 2017 

 Møte allierte i aktuelle partier og ungdomspartier for å få innspill til hvordan 
vi påvirker prosessene frem mot partienes landsmøter våren 2017 

 Besøke alle eksisterende lokallag i løpet av våren 
o Fortelle om hva som skjer, forklare prosessen frem mot 2017, samle 

innspill til hvordan vi kan vinne kampen i 2017 (som forarbeid til en 
strategi som er forankra i hele organisasjonen) 

o Ha innledninger og møter med mål om å bygge opp en sterk 
lokalorganisasjon 

 Arrangere debattmøter i byer over hele landet 

 Starte planlegging av lokallagsoppstartsturne høsten 2016, og ta kontakt 
med tidligere kontaktpersoner 

 Styret skal legge frem en oppdatering av politisk plattform til landsmøtet i 
2016 som omhandler varig vern mot petroleumsvirksomhet i områdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 

 Arrangere landsmøte 

 Revidere kokeboka Se torsken! og forberede trykking av nytt opplag frem 
mot høsten 2016 

 Søke nært samarbeid med undervannsmiljøer med mål om å formidle 
artsmangfoldet og livet under overflaten 

 
Sommer 2016 

 Arrangere internasjonalt seminar i Henningsvær for Seil Norge og besøkende 
turister  

 Være synlig på arrangementer (festivaler, festspill osv) i regionen med fokus 
på verving og informasjonsspredning 

 

 
Kontinuerlig 

 Følge utviklingen med etablering av oljevern/miljøbase i Lofoten 
 Følge med på planlagt seismikkskyting i Vestfjorden 

 Nyhetsbrev pa ̊ e-post til medlemmer hver 3. måned 
 1 utsending per post til alle medlemmer 

 Sørge for en robust og forutsigbar økonomi 
 Søke midler til konkrete prosjekter 

 Styrke samarbeidet med aktører som er enige med Folkeaksjonen 

 Oppdatere, vedlikeholde og videreutvikle nettsiden folkeaksjonen.no  
 Legge til rette for samarbeid og utveksling av informasjon mellom lokallag 



 Informere lokallag om muligheten til a ̊ søke økonomisk støtte til lokal 
aktivitet, og synliggjøre hva utdelte midler har blitt brukt til 

 Sende oppdatert informasjon og argumentasjon til lokallag 

 Ha regelmessig kontakt med lokallag for a ̊ følge opp og bista ̊ etter behov 

 Drive et offensivt og bredt mediearbeid 

 Videreutvikle og styrke aktiviteten pa ̊ sosiale medier  

 Synliggjøre og spre forskningsresultater og kunnskap som støtter oljefritt 
LoVeSe 

 Jobbe fram et nytt kulturkonsept som skal markedsføre en oljefri framtid i 
nord 

 
 
Materiell 

 Produsere materiell til valgkampkampanje 

 Trykke opp materiell etter behov 
 
 


