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Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt
Lofoten, Vesterålen og Senja
Arbeidsplanen forutsetter at styrets innstilling til landsmøte om framtiden til Folkeaksjonen
vedtas av landsmøtet 2022.

Arbeidsplanen gjelder fra landsmøtet 2022 og fram til 5. august 2023.
Landsstyret har ansvar for å lede gjennomføringen av planen. Landsstyret kan hente inn
kompetanse utenfra som kan bidra til gjennomføring av planen. Arbeidsplanen gjennomføres i
den grad økonomien tillater det, og landsstyret kan revidere arbeidsplanen dersom det er
nødvendig.

Bakgrunn
Siden 2009 har Folkeaksjonen og våre støttespillere sørget for at Lofoten, Vesterålen og Senja
(LoVeSe) fremdeles er stengt for petroleumsvirksomhet.
I 2021 var det Stortingsvalg. Resultatet var en rød/grønn regjering som består av Arbeiderpartiet
og Senterpartiet. Den nye regjeringen har gjennom regjeringsplattformen gjort vedtak om å ikke
konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden. Det eksisterer i
tillegg fortsatt et Stortingsflertall for at området skal holdes petroleumsfritt. I tillegg har
regjeringen besluttet å utsette 26. konsesjonsrunde, noe som etter hvert kan bli permanent og
dermed styrke Stortingsflertallet for å holde LoVeSe stengt for petroleumsvirksomhet. Alle
ungdomspartier bortsett fra FpU har vedtatt et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i
partiprogrammene sine. Frp og Høyre ønsker fortsatt en åpningsprosess men oljemotstanden er
økende i partiet Høyre. Rødt, SV, MDG, Venstre og Krf har alle vedtatt en form for varig
petroleumsfritt LoVeSe i partiprogrammene sine.
Folkeaksjonen er en organisasjon som er i en omstillingsprosess. Det er ulike oppfatninger om
hvorvidt Folkeaksjonen har oppnådd formålet om varig oljefritt LoVeSe. Noen mener
organisasjonen har oppnådd formålet i den graden det er politisk mulig og at det beste for
aksjonen nå er å legge ned, feire en seier, og forvalte ressursene videre ved å overføre de til
prosjekter og/eller andre miljøorganisasjoner som har havet i fokus. Andre mener at formålet
ennå ikke er oppnådd og organisasjonen er nødt til å driftes videre for å blant annet møte

eventuelle nye trusler i form av petroleumsvirksomhet eller andre naturinngrep i området, eller
jobbe for oljefrie havområder andre steder på norsk sokkel. Forslaget til arbeidsplan 2022/23 er
preget av denne omstillingsprosessen og en endelig arbeidsplan vil dermed måtte utarbeides i
forhold til de vedtakene som fattes av landsmøtet 18. Juni 2022.
Uansett resultatet av disse vedtakene, vil Folkeaksjonen ha behov for å ivareta både de
ressursene som Folkeaksjonen forvalter - i form av blant annet tusenvis av medlemmer, flere
ansatte, en rik historie, og god økonomi - og de prosjektene som allerede er vedtatt og satt i
gang. Denne arbeidsplanen legger et grunnlag for å oppfylle disse kravene, samtidig som den i
mye større grad enn forrige år, vil overlate stort ansvar til det kommende styret for å
videreutforme arbeidsplanens innhold. iht. resultatet av vedtakene etter landsmøte 2022.

Hovedmål
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja avvikles iht. landsmøtevedtaket
2022.

Delmål for landsmøteperioden 2022-2023
Det arrangeres et ekstraordinært landsmøte i første kvartal 2023 for å avvikle
organisasjonen.
●

Det legges fram en sak på det ekstraordinære landsmøtet med et forslag om bruk av
Folkeaksjonens gjenværende økonomiske midler, etter alle andre utgifter er budsjettert
for. Det ønskes at dette forslaget særlig vurderer alternativer som kan videreføre den
kunnskapen og kompetansen Folkeaksjonen sitter på, samt hvordan disse midlene kan
brukes til å styrke arbeidet mot olje enten i Norge eller internasjonalt.

Det arrangeres Folkefest for Lofoten, Vesterålen og Senja 05. August 2023.
●

Det settes ned en komite som jobber med å planlegge og gjennomføre dette
arrangementet.

Arbeidet for å bevare historien til Folkeaksjonen og den kampen for et oljefritt LoVeSe
videreføres.
●

Det settes av 1.000.000 kr til et eller flere prosjekt(er) for å sette varige spor av
Folkeaksjonen i kampen for et oljefritt LoVeSe. Det settes ned en komite for å følge opp
dette arbeidet. Det ønskes særlig at komiteen ser på muligheten for et bokprosjekt som
forteller historien om et oljefritt LoVeSe, samt å bruke kunst til å synliggjøre kampen for
et oljefritt LoVeSe i landskapet.

●
●

Det jobbes videre med prosessen for å få arkivert Folkeaksjonens arkiv hos Arkivverket
(Riksarkivet).
Det vurderes innkjøp av Johs Rødes «Plattformen».

De økonomiske og administrative forhold til Folkeaksjonen avsluttes.
●
●
●

●

Det søkes ikke Statsstøtte i 2023 og den formelle avviklingen av Folkeaksjonen
rapporteres til Klima- og Miljødirektoratet.
Styret lager og gjennomfører en plan for forsvarlig avvikling av sekretariatet sammen
med daglig leder
Medlemmene til Folkeaksjonen mottar informasjon om Folkeaksjonens avvikling, takkes
for støtte og er automatisk utmeldt. Medlemmene får evt. tilbud om å flytte
medlemskapet til en annen organisasjon. Verving av nye medlemmer avsluttes.
Bruk av resterende midler legges fram som et forslag til det ekstraordinære landsmøte i
2023 (se ovenfor).

Annet aktivitet
●
●
●
●
●
●

●

Holde kontakten med støttespillere i partipolitikk og organisasjonsliv.
Det jobbes med å formidle avviklingsprosessen på en god måte til lokale og nasjonale
mediekanaler.
Tilgang til Folkeaksjonens sosiale media kanaler opprettholdes men drift av de avsluttes
etter 05. August 2023.
Fram til 05. August 2023 driftes Folkeaksjonens sosiale media kanaler.
Verving av nye medlemmer avsluttes etter landsmøtet 2022.
Nettbutikken driftes som normalt fram til 05. August 2023 og det vurderes videre drift
også etter denne datoen. Det blir som utgangspunkt ikke bestilt inn noen nye varer. Det
skal lages en plan for oppbevaring av gjenværende varer.
Hjemmesiden til Folkeaksjonen skal opprettholdes i en periode framover, og skal lagres
og ivaretas om den blir vurdert lagt ned. Domenet skal sikres fra bruk av andre.

