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Til: Landsmøtet 1 
Fra: Landsstyret 2 
 3 

Forslag til arbeidsplan for Folkeaksjonen 4 

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 5 

  6 
Arbeidsplanen gjelder fra landsmøtet 2020 til landsmøtet 2021 7 
  8 
Landsstyret har ansvar for å lede gjennomføringen av planen. Landsstyret kan hente inn 9 
kompetanse utenfra som kan bidra til gjennomføring av planen. Arbeidsplanen gjennomføres i 10 
den grad økonomien tillater det og landsstyret kan revidere arbeidsplanen dersom det er 11 
nødvendig. 12 
  13 
Status 14 
Siden 2009 har Folkeaksjonen og våre støttespillere sørget for at Lofoten, Vesterålen og Senja 15 
(LoVeSe) fremdeles er stengt for petroleumsvirksomhet. Den sittende regjeringen har gjennom 16 
regjeringsplattformen avtalt et midlertidig vern. Folkeaksjonen er i dag flere medlemmer en noen 17 
gang før og vi får stadig flere støttespillere. 18 
  19 
Arbeiderpartiet sa på sitt landsmøte i 2019 nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og 20 
Senja som betyr at vi nå har et stortingsflertall som støtter et oljefritt LoVeSe. Samtidig har Ap og 21 
Senterpartiet ikke vedtak om varig vern mot oljevirksomhet, bare nei til konsekvensutredning. 22 
  23 
Høyre og Fremskrittspartiet er de to eneste partiene som ikke går inn for et oljefritt Lofoten, 24 
Vesterålen og Senja, men dette er i endring. Unge Høyre gitt nesten inn for varig vern på sitt 25 
forrige landsmøte i 2018 og i år er det mulig også de blir med på laget. Også i moderpartiet er 26 
oljemotstanden økende. Oslo Høyre gikk denne våren enstemmig inn for varig vern. 27 
  28 
I 2021 er det nytt stortingsvalg. Det vil være viktig for Folkeaksjonen å sørge for et fortsatt flertall 29 
for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Valget åpner også nye muligheter for økt 30 
gjennomslag for Folkeaksjonens endelige mål om varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. 31 
Tiden jobber for oss og stadig flere blir engasjert i vår sak og miljøkampen forøvrig. 32 
  33 
I året som har gått har Folkeaksjonen engasjert seg i kampen mot oljeboring på Trænarevet 34 
fordi dette området, som grenser til Nordland VI (Lofoten) i sør er en viktig del av det 35 
økosystemet Folkeaksjonen jobber for å beskytte. De miljøfaglige etatene er i prosessen med å 36 
vurdere om Trænarevet skal defineres som er særlig verdifullt havområdet. Denne prosessen vil 37 
det være aktuelt å følge sammen med ny kunnskap om andre områder som er viktige for 38 
naturverdier og fiskeriene i Lofoten, Vesterålen og Senja. 39 
  40 
 41 
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Hovedmål 42 
Stortinget går inn for varig vern mot oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, 43 
Nordland VII og Troms II) 44 
  45 
Delmål for landsmøteperioden 2020-2021 46 

1.     Arbeiderpartiet og Senterpartiet vedtar varig vern mot oljevirksomhet i 47 
stortingsprogrammene sine 48 

2. Flere fylker i Høyre går mot oljeboring og Unge Høyre vedtar varig vern 49 
4.     Saken får oppmerksomhet i stortingsvalget og regjeringen etter valget går inn for oljefritt 50 

LoVeSe 51 
5.     Bli 8000 medlemmer og opprettholde aktiviteten i lokallagene 52 
6. Sikre flere gode vedtak i kommunestyrer i LoVeSe og skape allianser med lokale Høyre-53 

politikere 54 
  55 
Strategi 56 
Siden starten har det vært viktig for Folkeaksjonen å framstå positive og framtidsretta. Det er en 57 
grunn til at er for «et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja», ikke mot oljeboring. Folk (og partier) 58 
ønsker å være med på vinnerlaget og Folkeaksjonen bør fokusere på å framsnakke regionen vår 59 
og fremstå faktabaserte og positive.  60 
  61 
Det eksisterer i dag et stortingsflertall for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.  Samtidig har 62 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke vedtak om varige oljefrie områder, bare nei til 63 
konsekvensutredning. Det blir viktig å holde kontakt med støttespillerne våre i Ap og Senterpartiet 64 
slik at de på landsmøtene i 2021 kan vedta et stortingsprogram som går inn for varige oljefrie 65 
områder. Dette vil gjøre det enklere å samle et flertall på stortinget om et vedtak.  66 
  67 
Gjennom mange år har Folkeaksjonen vunnet midlertidige seire der Lofoten, Vesterålen og Senja 68 
har fått tidsbegrenset vern mot petroleumsvirksomhet. Etter at Arbeiderpartiet snudde, eksisterer 69 
det nå et mulighetsrom der Folkeaksjonen kan få gjennomslag for et mer varig vern mot 70 
oljevirksomhet. Lofoten, Vesterålen og Senja vil i så fall være det første havområdet som gis 71 
denne typen vern. Dette er et utfordrende arbeid som vil kreve at Folkeaksjonen samarbeider 72 
bredt og oppdaterer argumentasjonen vår for å få gjennomslag. 73 
  74 
I Høyre er det en økende motstand mot oljeboring. Denne våren vedtok Oslo Høyre enstemmig 75 
varig vern. I Unge Høyre er det sannsynlig at de vil gå inn for varig vern i 2020. Folkeaksjonen vil 76 
jobbe sammen med støttespillerne våre for å få til et vedtak for varig vern i Unge Høyre og for å 77 
vise at det er mulig og fornuftig av Høyre å verne LoVeSe.  78 
  79 
Folkeaksjonen er en organisasjon i vekst og vi ønsker å jobbe for å bli enda flere. Det er viktig å 80 
holde på engasjementet og vise medlemmene at det nytter å være med gjennom informasjon og 81 
kampanjer. Det skal være gøy og motiverende å bruke tida si på å engasjere seg i organisasjonen 82 
og vi vil jobbe for at lokallagene skal ha de verktøyene og ressursene de trenger. 83 
  84 
 85 
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Politisk aktivitet 86 
- Styrke og synliggjøre motstanden mot oljeboring i næringslivet, for eksempel gjennom et 87 

opprop, forslag til hvordan næringslivet kan engasjeres seg og argumentasjon 88 
- Bygge kontakter i Høyre og samarbeide med Unge Høyre  89 
- Utfordre lokale Høyre-politikere gjennom møter og medieutspill 90 
- Følge prosessen med revisjonen av Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten og 91 

jobbe for at Trænarevet klassifiseres som særlig verdifullt område (SVO) 92 
- Kontakte Havforskningsinstituttet for å få mer kunnskap om en økosystembasert 93 

definisjon av Lofoten, Vesterålen og Senja 94 
- Følge med på og hindre petroleumsaktivitet som går utover  det sårbare økosystemet i 95 

LoVeSe 96 
- Utarbeide formuleringer til stortingsprogrammet, møte representanter for SP, AP og 97 

fagforeninger sentralt og lokalt 98 
- Lage en nasjonal kampanje for å sette saken på dagsorden i Stortingsvalget 99 
- Samarbeide med allierte partier, fiskeri- og miljøorganisasjonene om å lage en strategi 100 

for hvordan få til Stortingsvedtak for varig vern 101 
- Oppdatere faktabanken «Oljefritt fakta» og argumentasjon for å snu politiske partier 102 

lokalt  103 
- Utarbeide en kampanje som fokuserer på vern av LoVeSe og kystfiske som et bidrag i 104 

klimakampen og for matsikkerhet 105 
 106 
Lokal aktivitet 107 

- Arrangere vardebrenning første kvartal 2021 108 
- Besøke lokallagene minst en gang i løpet av perioden 109 
- Starte opp minst ett nytt lokallag og opprettholde aktiviteten i resterende 110 
- Sende ut jevnlige oppdateringer til lokallagene med forslag til aktiviteter og tips fra andre 111 

lokallag 112 
- Oppfordre til deltakelse i 1. Mai-tog med parole rundt om i landet i 2021 113 
- Oppfordre og bidra til å gjennomføre aktiviteter og åpne møter rundt om i landet 114 
- Spre informasjon om muligheten til å få økonomisk støtte til lokal aktivitet 115 
- Arrangere lokallagssamling og landsmøte sommeren 2021 116 
- Fokusere på å tilrettelegge møter og arrangementer slik at det er enkelt for voksne med 117 

familie å delta 118 
  119 
Informasjonsarbeid og rekruttering av medlemmer 120 

- Være synlig i media 121 
- Fortsette satsingen på Facebook og Instagram og sørge for oppdateringer med relevant 122 

innhold 123 
- Fortsette og videreutvikle medlemskampanjer på sosiale medier 124 
- Ha en informasjonskampanje som viser fram skreiens vandring og hvilken påvirkningen 125 

ulike aktiviteter kan ha 126 
- Vise fram ulike støttespillere, og hvorfor de støtter saken, gjennom sosiale medier 127 
- Lage en kampanje der folk kan definere sine eiendommer som “oljefritt område” på kart 128 
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- Følge situasjonen rundt koronaviruset og vurdere alternative arrangementer og 129 
seminarer på nett 130 

- Holde nettbutikken oppdatert  131 
- Spre materiell til lokallagene og medlemmer 132 
- Sende ut nyhetsbrev til medlemmer x ganger i året med informasjon om status i saken 133 

og info om hvordan man kan bidra 134 
- Ha en vervekampanje og promotere vervepremier 135 
- Besøke arrangementer og festivaler i Nord-Norge slik som Trevarefest, Skreifestivalen 136 

og Husøydagan for å verve og informere om Folkeaksjonens arbeid 137 
- Besøke sommerleirene til ungdomspartier og miljøorganisasjoner 138 

  139 
Økonomi 140 
Folkeaksjonens økonomi har vært god og stabil de siste årene. Likevel er vi sterkt avhengig av 141 
tilskuddet vi mottar fra Klima- og miljødepartementet som fastsettes på bakgrunn av 142 
medlemstallet og aktivitetsnivået vårt. Det er derfor avgjørende for økonomien at vi 143 
opprettholder aktivitetsnivået og fortsetter å rekruttere nye medlemmer.  144 
  145 
Lokallagene har ansvar for følgende: 146 

- Arrangere vardebrenning på oppsatt dato 147 
- Avholde årsmøte i løpet av første kvartal hvert år 148 
- Verve nye medlemmer 149 
- Planlegge og gjennomføre aktiviteter i lokallaget slik som stand, seminar, konsert, åpent 150 

møte eller lignende  151 
- Arbeide for å øke den politiske støtten lokalt og snu kommunestyrer der det er aktuelt, i 152 

samarbeid med styret 153 


