
 

Arbeidsplan for Folkeaksjonen 1 

oljefritt Lofoten, Vesterålen og 2 

Senja 3 

 4 

Arbeidsplanen gjelder fra landsmøtet 2021 til landsmøtet 2022 5 

Landsstyret har ansvar for å lede gjennomføringen av planen. Landsstyret kan hente 6 
inn kompetanse utenfra som kan bidra til gjennomføring av planen. Arbeidsplanen 7 
gjennomføres i den grad økonomien tillater det, og landsstyret kan revidere 8 
arbeidsplanen dersom det er nødvendig. 9 

Bakgrunn  10 

Siden 2009 har Folkeaksjonen og våre støttespillere sørget for at Lofoten, Vesterålen 11 
og Senja (LoVeSe) fremdeles er stengt for petroleumsvirksomhet. 12 
 13 
Den sittende regjering har gjennom regjeringsplattformen avtalt et midlertidig vern. I 14 
år er det Stortingsvalg og uansett resultat vil det være viktig for Folkeaksjonen å 15 
sørge for et fortsatt flertall for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det eksisterer i 16 
dag et stortingsflertall for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Unge Høyre har i år 17 
vedtatt å ikke konsekvensutrede LoVeSe og vil helst verne området fra 18 
petroleumsvirksomhet. Også i moderpartiet, Høyre, er oljemotstanden økende selv 19 
om de fortsatt ønsker å konsekvensutrede. Rødt, SV, MDG, Venstre og Krf har alle 20 
vedtatt en form for varig petroleumsfritt LoVeSe i partiprogrammene sine i år. Ap vil 21 
ikke konsekvensutrede. Og Sp ligger an til et vedtak om å ikke åpne LoVeSe for 22 
petroleumsvirksomhet. Årets Stortingsvalg åpner også nye muligheter for økt 23 
gjennomslag for Folkeaksjonens endelige mål om et varig petroleumsfritt Lofoten, 24 
Vesterålen og Senja.  25 
 26 
Folkeaksjonen er en organisasjon i vekst og vi ønsker å jobbe for å bli enda flere. 27 
Folkeaksjonen er i dag flere medlemmer enn noen gang før (over 7.400) og vi får 28 
stadig flere støttespillere. Det er viktig å holde på engasjementet i lokallagene og 29 
mobilisere både støttespillere og folk over hele landet.  30 
 31 
Hovedmål 32 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja får gjennomslag for kravet om 33 
varig petroleumsfrie områder i Lofoten, Vesterålen og Senja.  34 

 35 



 

Delmål for landsmøteperioden 2021-2022 36 

1. Folkeaksjonen setter saken på den politiske dagsordenen før 37 
stortingsvalget 38 

Dette skal gjennomføres ved å: 39 

• Utarbeide en kampanje som fokuserer på varig petroleumsfritt LoVeSe og 40 
kystfiske som et bidrag i klimakampen og for matsikkerhet. 41 

• Gjennomføre foto-kampanje hvor turister legger ut (ferie)bilder fra LoVeSe 42 
med #holddetteoljefritt. 43 

• Synliggjøre de ulike partiene sine standpunkt i media og sosiale medier. 44 
• Bruke sokkelkartet for oljefrie områder som vi har utarbeidet for å vise hvor 45 

bred støtten er for et oljefritt LoVeSe. 46 
• Nasjonal aksjonsdag før stortingsvalget med vardebrenning 04.09.  47 

2. Regjeringsplattformen etter stortingsvalget går inn for varig 48 
petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja. 49 

Dette skal gjennomføres ved å: 50 

• Sende postkort til alle Stortingspolitikerne etter valget.  51 
• Produsere og publisere videoer med ulike folk som er for et varig oljefritt 52 

LoVeSe som støtter vårt forslag til regjeringsplattform (kjendiser, politikere, 53 
folkeaksjonister, næringslivsaktører og forskere/forskningsinstitusjoner). 54 

• Arrangere lokallagsfest eller lokallagssamling i etterkant av 55 
regjeringsplattformen er fremlagt. 56 

• Synliggjøre hvordan varig petroleumsfritt LoVeSe er praktisk gjennomførbart. 57 

3. Høyre vedtar varig petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja på sitt 58 
landsmøte i 2022, og vi legger til rette for samme vedtak i Arbeiderpartiet 59 
og Senterpartiet i 2023 60 

Dette skal gjennomføres ved å: 61 

• Utarbeide forslag til formuleringer til partiprogrammet, møte representanter for 62 
Høyre sentralt og lokalt. 63 

• Utfordre politikerne i Høyre til å ta standpunkt i saken offentlig. 64 
• Samarbeid med UH opp mot Høyres landsmøte. 65 
• Ha god dialog med AUF og Senterungdommen og gode krefter i AP og SP. 66 

4. LO-kongressen 2022 vedtar varig petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og 67 
Senja 68 

Dette skal gjennomføres ved å: 69 

• Oppfordre til deltakelse i 1. Mai-tog med parole rundt om i landet. 70 



 

• Delta i felles stor oljemarkering med miljøorganisasjonene utenfor LO-71 
kongressen i Oslo 30. Mai - 3. Juni for å sette fokus på oljefritt Lofoten, 72 
Vesterålen og Senja. 73 

• Sørge for at en fagforening tidlig fremmer forslag om varig petroleumsfritt 74 
LoVeSe til LO-kongressen. 75 

5. Bli 9000 medlemmer og opprettholde aktiviteten i lokallagene 76 

Dette skal gjennomføres ved å: 77 

• Arrangere lokallagssamling og landsmøte sommeren 2022. 78 
• Sende ut jevnlige oppdateringer til lokallagene med forslag til aktiviteter og tips 79 

fra andre lokallag, samt oppdatert argumentasjon de kan bruke i sitt arbeid. 80 
• Tilrettelegge for møter og arrangementer slik at det er enkelt for familier å 81 

delta. 82 
• Spre materiell til lokallagene og medlemmer. 83 
• Sende ut nyhetsbrev til medlemmer minst 3 ganger i året med informasjon om 84 

status i saken og info om hvordan man kan bidra. 85 
• Ha en vervekampanje og promotere vervepremier, og ha en ansatt 86 

sommerverver i sommermånedene. 87 
• Delta i samarbeid med lokallagene på arrangementer og festivaler, slik som 88 

Trevarefest, Skreifestivalen, Arendalsuka og Husøydagan, for å verve og 89 
informere om Folkeaksjonens arbeid. 90 
 91 

6. Annen aktivitet 92 

• Følge med på petroleumsaktivitet som går utover det sårbare økosystemet i 93 
LoVeSe, og være aktiv i media rundt slike saker. 94 

• Forberede en sak om organisasjonsutvikling til Folkeaksjonens landsmøte 95 
2022, med mulige retningsvalg etter stortingsvalget 2021. 96 

• Utarbeide og trykke en kalender for 2022 med foto og kunst fra Lofoten, 97 
Vesterålen og Senja, og etablere denne som årets julegave i julen 2021. 98 

• Økonomi: Folkeaksjonens økonomi har vært god og stabil de siste årene. 99 
Likevel er vi sterkt avhengig av tilskuddet vi mottar fra Klima- og 100 
miljødepartementet som fastsettes på bakgrunn av medlemstallet og 101 
aktivitetsnivået vårt.  102 

• Holde kontakten med støttespillere i partipolitikk og organisasjonsliv. 103 


