
Årsmelding 2022
Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Dette er årsmeldingen for perioden 1. januar – 31. desember 2022.

HOVEDMÅL

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for etablering av varige
petroleumsfrie områder for Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII, Troms
II).

MEDLEMMER

Folkeaksjonen hadde per 31.desember 2022 5224 medlemmer. Av disse var det 3698 som
betalte medlemskontingenten inneværende år.

Dette er en nedgang på 2436 i totalt medlemstall og 976 for betalende medlemmer,
sammenlignet med 2021.

2276 ble passivt utmeldt 31.desember 2022, på grunn av manglende betaling i to
påfølgende år. 169 ble utmeldt etter forespørsel.

Kontingentkrav ble sendt ut i mars, med Vipps eFaktura og tradisjonell faktura på e-post. På
grunn av nedleggelsen ble det gjennomført langt færre purringer og annet kontingentarbeid
enn tidligere år.

I begynnelsen av 2022 var Facebook-annonseringa langt mindre effektiv enn tidligere.
Annonseringa ble avsluttet i mars, i påvente av det kommende landsmøtet. Det var totalt sett
lite verveaktivitet i 2022, og ingenting etter juni.

Verving på Facebook bidro til stor medlemsvekst med lav gjenbetalingsgrad i 2019, 2020 og
delvis 2021. Dette er sammen med mindre verving og kontingentarbeid i forbindelse med
nedleggelsen, en del av bakgrunnen for nedgangen i antall medlemmer.

LOKALLAG

Lokallag i Folkeaksjonen som har avholdt årsmøte i 2022:

Bergen (årsmøte januar 2023)

Grimstad



Oslo

Senja og omegn

Vågan

Øvre Romerike

Lokallag uten avholdt årsmøte:

Andøy

Harstad

Sortland

Tromsø

LANDSSTYRET

Styret har i perioden bestått av:

Frem til landsmøtet 18. juni:

Faste styremedlemmer:

Leder: Daniel Weiss, frikjøpt i 50% stilling

Nestleder: Sissel Baraa

Tiril Auby

Kaja Marie Nyland

Ingrid Klein Hedlund

Bjørnar Nicolaisen

Harald Lindemann

Varamedlemmer:

Gine Alida Ellingsen, Roy Willy Hansen, Martin Eggen, Frid Sørensen, Ina M Christiansen,
Mina Rosenvinge, Therese Hugstmyr Woie. 

Etter landsmøtet 18. juni:

Faste styremedlemmer:

Leder: Bente Kristine Lorentzen, frikjøpt i 40%-stilling.



1. Nestleder: Daniel Weiss

2. Nestleder: Mina Rosenvinge

Theo Amandus Krogstad

Calum McIntyre

Varamedlemmer:

Ingrid Klein Hedlund, Therese Hugstmyr Woie, Roy Willy Hansen.

Styret har hatt 11 møter.

Arbeidsutvalget (AU):

Fram til landsmøtet 18. juni 2022: Daniel Weiss, Sissel Baraa, Tiril Auby og Ingrid Skjoldvær
(daglig leder).

Arbeidsutvalget har hatt jevnlige møter.

Etter landsmøtet 18. juni 2022: Bente Kristine Lorentzen, Daniel Weiss og Mina Rosenvinge.
Daglig leder Victoria Galåen har vært sekretær for arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget har etter landsmøtet møttes ved behov.

ANSATTE

Daglig leder: Ingrid Skjoldvær (50%) - Arbeidssted Oslo, ansatt frem til 18. juni 2022.

Daglig leder: Victoria J. O. Galåen (50%) - Arbeidssted Oslo, ansatt fra 1. juni 2022.

Informasjonsmedarbeider: Elisabeth Færøy  (50%) - Arbeidssted Kabelvåg.

Nettbutikkansvarlig: Mia Cathryn Haugen Chamberlain (10%) - Arbeidssted Oslo.

Medlemssekretær: Ola Solberg Christoffersen (50%) - Arbeidssted Oslo

Prosjektstilling, herunder arbeid med den oljefrie kontinentalsokkelen og sosiale medier:

Mina Rosenvinge (timesbasert) - Arbeidsted Kabelvåg, prosjekt avsluttet februar 2022.

LANDSMØTE 2022

Folkeaksjonens 14. ordinære landsmøte ble avholdt i Kabelvåg 18. juni 2022, som et fysisk
møte. Det var totalt 38 delegater på møtet. I forbindelse med landsmøte var det en utstilling
knyttet til Framtidskomiteens arbeid. Daniel Weiss ble takket av som leder. 



ARRANGEMENT OG AKTIVITETER

Åpent kontor i Kabelvåg

Folkeaksjonen holdt kontoret åpent i Kabelvåg og fikk en del besøk av europeiske turister,
deriblant en hel gruppe med italienere som informasjonsmedarbeider Elisabeth holdt
foredrag for om saken og Folkeaksjonens innsats.

Stand på Lofotfishing

Folkeaksjonen hadde stand på Lofotfishing, der Mina, marinbiologen Michael Pantalos og
Elisabeth fikk solgt litt materiell og formidlet fra arbeidet med fremtiden til Folkeaksjonen.

Broen til Framtiden
Medlemsekretær Ola og noen representanter fra Natur og Ungdom hadde stand på
arrangementet Broen til Framtiden i Oslo

Intervju stiftelsen Patagonia
Et intervju med styreleder Daniel, som var gjort i 2021 ble endelig publisert i 2022.

Lokallaget i Oslo arrangerte Heit for Havet

Lokallaget i Oslo arrangerte Heit for Havet med både konsert, foredrag og aktiviteter.
Styreleder Daniel Weiss holdt innlegg på vegne av Folkeaksjonen.

Hilsningstale på landsmøte til Rød Ungdom

Nestleder Sissel Baraa holdt tale på vegne av Folkeaksjonen ved Rød Ungdom sitt
Landsmøte.

Folkemøte og besøk av den Argentinske Organsiasjonen Observatoria Petrolero Sur.

25. september arrangerte Folkeaksjonen et åpent folkemøte på Arbeideren i Kabelvåg med
foredrag fra den Argentinske Organsiasjonen Observatoria Petrolero Sur.

Hav Halloi

I forbindelse med landsmøtet arrangerte vi Hav Halloi på Arbeideren, Kabelvåg, med konsert
av AUST og foredrag med undervannsfotograf Erling Svensen.

Leve havet-kunst

I 2022 fikk vi opp Leve-havet kunstverk #7, av Kristine Lura. Dette finnes på veggen hos
Tove Lied og Dag Frøland på Finnsnes, og var initiert av Senja lokallag.



De hadde en offisiell åpning og markering i slutten av september, der leder Bente Lorentzen
var tilstede.

Den oljefrie kontinentalsokkelen

Vi verva masse lokale bedrifter i LoVeSe til den digitale kampanjen den oljefrie
kontinentalsokkelen. Mina hadde en plakataksjon i Svolvær for å vise det fram.

Noen høydepunkter, Unge Høyre & Moddi har fått tildelt hver sin blokk. Det var på slutten av
året 38 blokker igjen av 100.



Den oljefrie kontinentalsokkelen har tildelt blokker til følgende:

Dokumentasjon av Folkeaksjonens historie

Jobben med Arkivverket har fortsatt inn i 2022. Ingrid har hatt noen møter med disse før
landsmøtet i juni 2022. Arbeidet fortsatte gjennom hele 2022 og det ble gjort avtale om at
Arkivverket anser det viktig å ha med Folkeaksjonens historie i arkivet.



POLITISK ARBEID I PERIODEN

Situasjonen for Lofoten, Vesterålen og Senja er fortsatt trygg med et tydelig politisk flertall
som støtter vår sak. En viktig del av Folkeaksjonens arbeid handler om å påvirke
beslutningstakere for å sørge for en permanent oljefri status for disse områdene. Dette
gjøres blant annet gjennom målrettet politisk arbeid opp mot blant annet partiprogrammet,
valg, Regjeringsforhandlinger og partipolitiske beslutninger lokalt, regionalt og nasjonalt.

Etter Regjeringsskifte høsten 2021 ble det tydelig, gjennom de politiske debattene,
Regjeringsforhandlingene og Regjeringsplattformen at det var lite vilje for å gjenåpne
diskusjonen om petroleumsvirksomhet i LoVeSe. Med et trygt grunnlag for et fortsatt oljefritt
LoVeSe og signaler fra både politikken og industrien at petroleumsvirksomhet utenfor
LoVeSe var uaktuelt, ble fokuset av arbeidet til Folkeaksjonen rettet mer internt på
prosessene for å avgjøre organisasjonens framtid.

Dette preget veldig mye av arbeidet til styret etter nyåret 2022. Samtidig som vi fortsatte
beredskapsarbeidet, jobbet vi videre med en aktiv innsats opp mot de politiske aktørene og
sakene som kunne bidra til en enda tryggere oljefritt LoVeSe.

Høyre har enda ikke et vedtak om oljefritt LoVeSe. I Høyre har det likevel vært god utvikling
og motstanden i Høyre er stor og økende. Flere fylkeslag i Høyre har vist sterk vilje for å
støtte varig petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Organisasjonen undersøkt
muligheten for å legge press på Høyre på sitt landsmøtet i 2022 for å endelig sikre et vedtak
om oljefritt LoVeSe. Etter diskusjoner med andre samarbeidsorganisasjoner og sentrale
medlemmer i Unge Høyre og Høyre, kom det signaler at det var lite hensiktsmessig å legge
en innsats for å ta LoVeSe saken opp på landsmøtet.

LO har historisk sett vært for å åpne LoVeSe for oljevirksomhet. LO kongressen som skulle
holdes i 2021 ble utsatt til 2022 på grunn av Covid-pandemien. Fristen for å levere forslag til
vedtak til kongressen ble likevel ikke utsatt, noe som gjorde at Folkeaksjonen’s eneste
mulighet for å fremme et forslag til vedtak var å få et av LO’s forbund til å fremme et
benkeforslag, noe som var svært usannsynlig. Likevel ble saken tatt opp under kongressen
som en del av øvrig petroleumsrelaterte saker og det ble gjennomslag for et vedtak om å la
flere petroleumsressurser langs norskekysten være liggende, blant annet utenfor LoVeSe.

Etter mange år med målrettet arbeid opp mot LO, var dette en viktig og stort milepæl for
Folkeaksjonen. Enda en seier for å sikre et varig oljefritt LoVeSe. Etter flere diskusjoner om
en potensiell aksjon utenfor LO kongressen sammen med flere samarbeidspartnere ble det
bestemt om å ikke gjennomføre en fellesaksjon og Folkeaksjonen vurderte det heller ikke
hensiktsmessig å gjennomføre aksjonen alene.

Ellers var styrets arbeid i 2022 preget av interne diskusjoner om en gjentakende offentlig
debatt om gassrørledning fra Barentshavet og gjennom LoVeSe til norskehavet. Dette er en
debatt som har vart lenge og dukket opp i flere perioder, denne gangen etter invasjonen av
Ukraina. Styret vurderte det lite hensiktsmessig å jobbe aktivt med å blåse opp debatten og
fikk tydelige signaler at det var lite aktuelt, gjennom samtaler med samarbeidspartnere og
noen sentrale politikere. Likevel var det økt beredskap og overvåkning rundt saken i denne



perioden og styret var klar for å komme med en uttalelse om nødvendig. Heldigvis ble det
aldri et behov.

INFORMASJONSARBEID OG SYNLIGHET

Folkeaksjonen har i 2022 hatt et mindre antall oppslag i media. Vi har vært tilstede på
sosiale medier som vanlig, og har stort sett hatt medieoppslag i anledning arrangementer.

MATERIELL

Vi har i inneværende periode hatt fokus på å kvitte oss med det vi har, og har ikke trykt opp
nytt materiell.

MEDLEMSPLEIE OG VERVING

Det ble gjennomført en vervekampanjer via Facebook våren 2022. Etter landsmøtets vedtak
om nedleggelse ble det besluttet å avslutte vervingen av nye medlemmer. Arbeidet med en
plan for avvikling av medlemsregisteret ble satt i gang.

FORTSETTELSE AV ARBEIDET TIL FRAMTIDSKOMITEEN

På landsmøtet i juni 2021 ble det vedtatt at landsstyret skulle sette ned en komité som skulle
utrede og komme med anbefalinger for retningsvalg for Folkeaksjonens framtid.
Komitearbeidet fortsatte våren 2022 hvor det blant annet ble sendt ut en
medlemsundersøkelse, holdt samtaler med relevante samarbeidspartnere og aktører og
gjennomført intervjuer med lokallagene. Rapporten ble ferdigstilt til fremleggelse og
behandling til landsmøte 2022.

ARBEID MED NEDLEGGELSE

Etter landsmøtets vedtak om at Folkeaksjonen skulle legges ned er det blitt utarbeidet en
administrativ avviklingsplan for forsvarlig avvikling av organisasjonen og sekretariatet. Daglig
leder og styret har arbeidet med å skaffe en god oversikt over forpliktelser, abonnementer og
avtaler som Folkeaksjonen har for å kunne avslutte disse.

Folkefestkomité

Det ble satt ned en egen komité for gjennomføring av Folkefest lørdag 5.august 2023.
Komitéen består av Silje Lundberg, Mina Rosenvinge, Tiril Auby. Bente Kristine Lorentzen
fungerer som sekretær og kontaktperson inn mot organisasjonen.

Bokprosjekter
I arbeidet med formidling av historien til Folkeaksjonen ble det satt i gang undersøkelser om
det var mulig å få skrevet en bok om Folkeaksjonens historie. Etter å ha undersøkt med et
utvalg forfattere ble det vedtatt å honorere forfatteren Andreas Delsett til skrivingen og
ferdigstillingen av en bok om Folkeaksjonen. I tillegg ble det gitt et støttebeløp til at Magnus



Eilertsen kan ferdigstille en bok om den utviklingen av den politiske kampen om Lofoten,
Vesterålen og Senja.

Det ble satt ned en redaksjonskomité som skal rådgi forfatter Andreas Delsett i arbeidet med
boken. Komitéen består av Christoffer Ellingsen, Bjørnar Nicolaisen og Bente Kristine
Lorentzen. Bente Kristine Lorentzen fungerer også som sekretær og kontaktperson inn mot
organisasjonen.

     17.03.2023

Styret i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

         

     Bente Kristine Lorentzen          Daniel Weiss                Mina Rosenvinge
     Styreleder                     Styremedlem                styremedlem

 

Theo Amandus Krogstad Calum McIntyre    
Styremedlem                   Styremedlem        

 


