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Fordeling av egenkapital 2 

og bekreftelse av 3 

nedleggelse av Folkeaksjonen 4 

Innhold: 5 
- Styrets forslag til vedtak om fordeling av egenkapital i forbindelse med nedleggelse 6 

av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja  7 
- Alternativt forslag til vedtak om fordeling av egenkapital innsendt fra interimstyret i 8 

Folkeaksjonen Leve Havet. Se vedlegg med bakgrunn for forslaget og 9 
prosjektbeskrivelse.   10 

 11 

Bakgrunn: 12 

Ved Folkeaksjonens landsmøte i juni 2022 ble det vedtatt at Folkeaksjonen skal legge ned 13 

driften av organisasjonen i 2023. 14 

Landsmøtet vedtok at landsstyret skulle legge fram en sak på det ekstraordinære landsmøtet 15 

med et forslag om bruk av Folkeaksjonens gjenværende økonomiske midler, etter alle andre 16 

utgifter er budsjettert for.  17 

 18 

Landsmøtet ønsket at dette forslaget særlig skulle vurdere alternativer som kan videreføre 19 

den kunnskapen og kompetansen Folkeaksjonen sitter på, samt hvordan disse midlene kan 20 

brukes til å styrke arbeidet mot olje enten i Norge eller internasjonalt. 21 

Landsstyret vedtok sin innstilling til fordeling av egenkapital på styremøte 28. februar 2023. 22 

Det alternative forslaget fra interimsstyret i Folkeaksjonen Leve Havet  ble ikke tilsendt  23 

landsstyret før 2. mars, og landsstyret har derfor ikke tatt stilling til dette forslaget. 24 

Metode for fordeling av egenkapital 25 

Landsstyret har vurdert at det beste alternativet er å fordele resterende økonomiske midler 26 

prosentvis til én eller flere aktør(er) som oppfyller kriteriene fra landsmøtet. Hvor mye av 27 

egenkapitalen som gjenstår til utbetaling vil ikke være endelig ferdigstilt før etter 28 

gjennomføringen av Folkefesten i Kabelvåg og avslutning av årsregnskapet for 2023.  29 

En prosentvis fordeling sikrer at aktøren(e) som velges ved ekstraordinært landsmøtet får 30 

den gjenværende egenkapitalen i sin helhet. 31 

 32 

Landsstyret har vært i kontakt med følgende organisasjoner som aktuelle aktører til å motta 33 

gjenværende økonomiske midler. 34 

- Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord 35 

- Norges Kystfiskarlag 36 

- Natur og Ungdom 37 

- Besteforeldrenes Klimaaksjon 38 

- Naturvernforbundet 39 

- Miljøagentene 40 



 2 

 41 

Vi har spurt organisasjonene om de ønsket og motta midler ved en eventuell tildeling og hva 42 

de eventuelt kunne tenke seg og bruke midlene til. Dette for å sikre at eventuelle midler blir 43 

brukt i tråd med Folkeaksjonens formål slik som det ble vedtatt av landsmøtet i 2022. 44 

 45 

Norges Kystfiskarlag har meldt at de ikke ønsker å motta eventuelle midler fra Folkeaksjonen 46 

ved nedleggelse. Resterende organisasjoner har meldt hva de kunne tenkt seg å bruke 47 

midlene på ved eventuell tildeling. 48 

 49 

Potensielle aktører til å motta gjenværende økonomiske midler 50 

 51 

Norges Fiskarlag vil bruke eventuelle midler på å innhente og utvide kunnskapen om 52 

seismikk og formidle den negative påvirkningen denne kan ha på livet i havet. 53 

 54 

Natur og Ungdom vil bruke eventuelle midler på å lære opp ungdom om verdien av 55 

bærekraftig fiske og hvordan Lofoten, Vesterålen og Senja er en av de største miljøseirene i 56 

Norges historie. 57 

 58 

Besteforeldrenes klimaaksjon vil bruke eventuelle midler på å utarbeide en rapport om norsk 59 

oljepolitikk og konsekvensene av oljevirksomhet i nord. 60 

 61 

Naturvernforbundet vil bruke eventuelle midler på å arbeide politisk og mobiliserende for å 62 

verne sårbare havområder mot oljevirksomhet og at det ikke skal godkjennes utbygging av 63 

nye olje- og gassfelt. 64 

 65 

Miljøagentene vil bruke eventuelle midler på å skape et varig og løsningsorientert 66 

engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn. 67 

 68 

Landsstyret vurderer at alle organisasjonene vi har snakket med oppfyller kravet fra 69 

landsmøtet 2022 om videreføring av kunnskap og kompetansen i Folkeaksjonen samt 70 

styrking av arbeidet mot olje i Norge eller internasjonalt.  71 

 72 

Det er mange andre aktører som har vært gode samarbeidspartnere og viktige støttespillere 73 

for Folkeaksjonen i arbeidet med å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. Landsstyret 74 

har likevel vurdert at det ikke er hensiktsmessig å fordele midlene mellom for mange aktører. 75 

Årsaken er at hvis tildelingssummen blir for lav vil det være vanskelig for aktørene og 76 

gjennomføre større prosjekter over tid med konkrete resultater i tråd med Folkeaksjonens 77 

formål.  78 

 79 

Flertallet av landsstyret mener det er et selvstendig poeng at tildelingen blir av en viss 80 

størrelse slik at mottakeren(e) kan dedikere rikelig med tid og ressurser på å gjennomføre 81 

eventuelle prosjekter. Landsstyret har derfor innstilt på at 50 % av gjenværende midler går til 82 

Norges Fiskarlag og 50% av midlene går til Natur og Ungdom. 83 

 84 

 85 

Begrunnelse for forslaget 86 

 87 

Norges Fiskarlag er en fag-og næringsorganisasjon for norske yrkesfiskere. En sentral 88 

suksessfaktor for Folkeaksjonen har vært synliggjøring av både erfaringer fra fiskere og 89 
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forskning på effektene av petroleumsvirksomhet. Ved å gi 50% av gjenværende økonomiske 90 

midler til Norges Fiskarlag sørger vi for at kunnskapen om verdien av livet i havet 91 

videreføres. I tillegg vil de negative konsekvensene av seismikk formidles til offentligheten fra 92 

den yrkesgruppen som rammes hardest av en eventuell leting etter olje og gass i Lofoten, 93 

Vesterålen og Senja. 94 

 95 

Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge. De jobber med 96 

miljøsaker lokalt, regionalt og nasjonalt og er politisk uavhengige. En sentral suksessfaktor 97 

for Folkeaksjonen har vært  godt skolerte aktivister over hele landet som har løftet denne 98 

saken til å bli en nasjonal miljøsak med bred støtte i folket. Ved å gi 50% av gjenværende 99 

økonomiske midler til Natur og Ungdom sørger vi for at seiershistorien om Lofoten, 100 

Vesterålen og Senja videreføres til nye engasjerte og kampklare ungdommer, noe som er 101 

viktig for beredskapen dersom den politiske situasjonen rundt saken endres.  102 

 103 

 104 

Forslag til vedtak: 105 

Støttet av flertallet i landsstyret med 3 mot 1 stemme. 106 

Stemte for forslaget: Bente Kristine Lorentzen, Daniel Weiss, Therese Woie 107 
Stemte mot dette forslaget: Mina Rosenvinge 108 
 109 

Landsmøtet bekrefter at i tråd med vedtaket fra landsmøtet 2022, skal Folkeaksjonen Oljefritt 110 

Lofoten, Vesterålen og Senja legges ned. Gjenværende økonomiske midler etter avslutning 111 

av regnskapsåret 2023 fordeles følgende: Norges Fiskarlag mottar 50% av gjenværende 112 

økonomiske midler. Natur og Ungdom mottar 50% av gjenværende økonomiske midler. 113 

 114 

 115 

Alternativt forslag til vedtak:  116 

(Se bakgrunnen for forslaget og prosjektbeskrivelse i vedlegg 1 til Sak 4) 117 

 118 

Landsmøtet bekrefter at i tråd med vedtaket fra landsmøtet 2022, skal Folkeaksjonen Oljefritt 119 

Lofoten, Vesterålen og Senja legges ned. Gjenværende økonomiske midler etter avslutning 120 

av regnskapsåret 2023 tildeles den nyoppstartede organisasjonen Folkeaksjonen Leve 121 

Havet. 122 

 123 


