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Årsmøte
7. april hadde vi årsmøte på Batteriet i Fredensborgveien 24A i Oslo.
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Årsmøtet ble avsluttet med Peter Normann Waages foredrag: Arbeid og lønn – mening og rett.

Medlemmer
Ved årskiftet hadde vi 64 medlemmer.

Nyhetsbrev  
I løpet av året sendte vi ut 5 nyhetsbrev til 153 mottakere inkludert medlemmene.

Studieopplæringsforbundet Solidaritet (SO)
I april fikk vi hjelp til å søke om midler til folkeopplysning for våre ulike arbeidsgrupper. Vi 
har søkt om å bli formell medlemsorganisasjon i SO. 

Oppretting av arbeidsgrupper
Vi har opprettet flere grupper slik at organisasjonens ulike behov kan dekkes. Disse gruppene 
er åpne for alle medlemmer som er interessert i å bidra.

Seminargruppen - tar seg av organisering av eventer, foredrag, konferanser ol. Hovedsakelig 
dreide det seg i år om best mulig bruk av Fritt Ord midlene og Globaliseringskonferansen. Og 
pamfletten. Kontaktperson: Grete Antona Nilsen: greteantona@yahoo.no

Økonomigruppen - mottar "bestillinger" fra styret etter behov. I år har den arbeidet med 
kriterier for utredning. Etter hver kan den også kan se på ulike modeller, samt overordna 
perspektiver. Kontaktperson: Sigve Brouwer: sigve.brouwer@gmail.com

Webgruppen - oppdaterer hjemmesiden, deler eventer og artikler på den og på facebook-siden,
samt blogg og på Twitter. Hjemmesiden vår har blitt oppgradert. Det er opprettet en egen 
facebookgruppe for borgerlønnsinteresserte på vestlandet: Borgerlønn BIEN Vestlandet, hvor 
vi håper å samle engasjerte folk fra Rogaland til Møre. Kontaktperson: Grete Antona Nilsen: 
greteantona@yahoo.no

Studiegruppen - har som formål å gå inn på ulike temaer. Den kan vise små filmsnutter og 
diskutere ut fra temaet. Deltakerne kan bytte på å holde korte foredrag dersom de har lyst. 
Studiegruppen har foruten 6. februar hvor den ble arrangert på Kulturhuset, avholdt møtene på
Batteriet i Fredensborgveien 24A. Det har vært holdt omlag 10 ganger i år, første torsdag i 
måneden. Kontaktperson: Sjur Papazian: sjur.cp@gmail.com
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Fritt Ord midlene

Vi har fått innvilget midler, 40.000,- til å trykke en pamflett om borgerlønn og til å ha en 
seminarrekke på Litteraturhuset til høsten. Alle møtene ble godt besøkt, ble filmet og lagt ut 
på Youtube. 

4. september startet vi med det første seminaret Borgerlønn etterfulgt av pamflettlansering i 
Kjelleren på Litteraturhuset. Professor, sosialantropolog, forfatter og samfunnsdebattant 
Thomas Hylland Eriksen holdt innlegget Borgerlønn og samfunnsmoral: Om menneskets 
natur og litt til, mens redaktør for tidsskriftet Minerva og doktorgradstipendiat i økonomi på 
ESOP ved UiO Nils August Andresen holdt motinnlegget Borgerlønn, en unødvendig utopi? 
Forfatter Peter Normann Waage ledet møtet.

23. oktober avholdt vi vårt andre seminar. Nanna Kildal, forsker fra Rokkansenteret, 
universitetet i Bergen og redaktør i Tidsskrift for Velferdsforskning, holdt foredraget Hvordan
begrunne en borgerlønn til alle? På seminaret presenterte og diskuterte Kildal sentrale 
normative, politiske og økonomiske argumenter for en borgerlønn. Møteleder var Anja 
Askeland. 

20. november avholdt vi vårt tredje og siste seminar – Borgerlønn, livskvalitet og helse. 
Vi har vært så heldige å få professor i helseøkonomi Evelyn Forget, fra Universitetet i 
Manitoba, Canada, til Norge. Dette fikk vi til i samarbeid med BIEN Finland. Forget har 
forsket på dataene fra et gjennomført negativt inntektsskattprosjekt i Canada på 70-tallet. 
Forget fortalte om prosjektet og sine funn. Twitterdronning Elin Ørjasæther hadde en kortere 
kommentar om temaet ut fra norske forhold. Andrew Kroglund fra Utviklingsfondet ledet 
møtet. 

Lansering av pamfletten: Borgerlønn – Veien videre for velferdsstaten. 
Forfatterne, Peter Normann Waage og Anja Askeland, sa noen ord om pamfletten og Vanessa 
Holden leste dikt akkompagnert av Roy Nicolaisen på trompet. Pamfletten er på 48 sider og er
en lettlest grunnbok om borgerlønn. I Oslo kan den bli kjøpt på blant annet Tronsmo- og på 
Litteraturhuset. Vi selger den også på arrangementene våre til 50,- eller på nett for 70,-. 
Vi solgte 105 pamfletter i 2014.

Gobaliseringskonferansen
31. oktober hadde vi et arrangement i storsalen på Oslo Kongressenter - Kontantutbetaling 
som bistand. Dette ble arrangert sammen med Studieforbudet Solidaritet og vi ønsket å sette 
fokus på norsk bistand. Guy Standing holdt innlegg om pilotprosjektene som er gjennomført i 
India. Ståle Wig, fra UiO, Hilde Opoku fra MDG og Eva Kløve fra NORAD hadde 
kommentarer til dette. Remi Nilsen, redaktør i Le Monde Diplomatique var møteleder. Møtet 
ble streamet, men også filmet og vil bli lagt ut på Youtube. 

2. november hadde vi et arrangement i samarbeid med Bestemødrene for fred og Occupy Oslo
- Mennesket i paradigmeskiftet. Det var fire innlegg med ulike perspektiver, men med det til 
felles at de setter mennesket i sentrum. Anne Marie Kvernevik fra Share Norge, Elsa Britt 
Enger om IVK, Sigve Brouwer fra BIEN Norge om borgerlønn og Sjur Papazian hadde et 
historisk perspektiv. Møteleder: Anja Askeland

Foredrag og arrangementer



15. februar inviterte vi til film og diskusjon i lokalene til Batteriet i Fredensborgveien. Vi viste
filmen Grundeinkommen - ein kulturimpuls, som er et filmessay av Enno Schmidt og Daniel 
Hani (98 min) fra 2008.

Bergen
26. mars - Astrid Strømme holdt foredrag om borgerlønn på Cafe Magdalena i Bergen.

11. juni - Diane Berbain fra MDG og Astrid Strømme hadde hvert sitt innlegg og det var en 
god debatt rundt temaet.

15. oktober - Anja Askeland hadde innlegg om borgerlønn og Dagfrid Kolås, forfatter og 
kursholder i Metamedisin, fortalte om følelser og sykdom. Astrid Strømme var møteleder.

Deltakelse i debatt
Kulturutvalget og Det Norske Studentersamfund arrangerte 12. februar debatt om borgerlønn 
på Chateau Neuf: Borgerlønn, neste steg for velferdsstaten. Debatten ble filmet og ligger på 
youtube.

I panelet var: 
- Andrew Kroglund, Miljøpartiet De Grønne, informasjonssjef i Utviklingsfondet og 
styreleder i ForUM for Miljø og Utvikling, 
- Anja Askeland, leder av Borgerlønn – BIEN Norge,
- Baard Johannesen, spesialrådgiver NHO, 
- Aksel Braanen Sterri, statsviter, tankesmien Progressiv,
- Øystein Nilsen, samfunnspolitisk avdeling LO. 

Verdibørsen i P2 sendte en debatt om borgerlønn mellom redaktør i Minerva Nils August 
Andresen og Anja Askeland fra BIEN Norge. Den ble sendt på P2 22.-23. mars.

Rådgivning 
BIEN Norge hadde møte med Piratpartiet for faglige råd i forbindelse med at han ønsket å få 
borgerlønn inn i programmet deres. Piratpartiets landsmøte 28. januar gikk inn for borgerlønn.

Universal Basic Income Europe (UBIEurope)
I år ble det opprettet et europeisk borgerlønnsnettverk etter det europeiske borgerinitiativet i 
2013. BIEN Norge var invitert til å bli med på oppstarten. Formålet med nettverket er å styrke
samarbeidet over landegrensene og øke kraften i borgerlønnsbevegelsen over hele Europa. 

Møte 1: 
17. februar fant det første møtet i UBIEurope sted i Brussel i lokalene til European 
Economical og Social Comittee (EESC). Grete Antona Nilsen og Anja Askeland representerte 
Norge. Vi var omlag 45 representanter fra de fleste europeiske land. Vi kom godt i gang med 
opprettelsen. 

Møte 2: 
10. april var offisiell oppstart av UBIEurope i Brussel. Grete Antona Nilsen og Anja Askeland
representerte Norge. 
11. april ble vi ferdig med det formelle for å kunne lage en juridisk enhet, en internasjonal 
NGO. Formålsartikkelen med viktige og gode punkter ble ferdig, men noe arbeid gjensto på 
vedtektene. 



Møte 3: 
26.-28. september hadde UBIEurope en konferanse i Athen hvor vi endelig fikk gjort ferdig 
vedtektene. Glenn Slotte og Anja Askeland representerte BIEN Norge. 

Med en konstitusjon kan UBIEurope bli en juridisk enhet og søke penger til videre arbeide. 
Medlemsskap ble vedtatt å være både individuelt og som organisasjoner. BIEN Norge er 
medlem i UBIEurope som organisasjon.

BIENs Congress i Montreal 27.-29. juni
BIEN avholdt sin kongress i Montreal 27.-29. juni. Hovedtemaet var redemokratisering av 
økonomien. Grete Antona Nilsen og Anja Askeland representerte Norge. 

BIEN Norge er nå formelt tilknyttet BIEN. Anja Askeland, styremedlem i BIEN Norge, ble 
valgt til sekretær for BIEN. For første gang ble også to transnasjonale nettverk tilknyttet: 
UBIEurope, hvor BIEN Norge er medlem, og SADC, som dekker 15 land i det sørlige Afrika.

Makt og Muligheter
Grete Antona Nilsen og Sigve Brouwer deltok 13 og 14 oktober på denne konferansen som 
blir arrangert over en langhelg to ganger i året for grupper tilknyttet Batteriet.

Logokonkurranse
Det ble utlyst konkurranse vedrørende logo. Vi hadde en bok av Syphilia Morgenstierne i 
premie, et forslag kom inn. 

Vervekampanje 
Kunstneren Ole Seifert har donert et bilde, som er premie i vervekampanjen. Den varer ut 
året. Vinner blir kåret på årsmøtet i 2015.

Deltakelse i 1. mai-tog i Oslo
For første gang var BIEN Norge representert i 1. mai-toget i Oslo og vi hadde slagordet 
«Borgerlønn i stedet for arbeidslinja». 

Stand
31. august deltok vi med stand på Grønn festival på Nesodden.

Sosiale medier

Hjemmeside – borgerlonn.no

Blogg: BIEN Norge

http://biennorge.blogspot.no/

Youtube

Nytt av året er vår side youtube – BIEN Norge

https://www.youtube.com/channel/UCt33O-Q0CE8TddOg7UnhhMA

Facebook

https://www.youtube.com/channel/UCt33O-Q0CE8TddOg7UnhhMA
http://biennorge.blogspot.no/


Siden: Borgerlønn BIEN Norge

https://www.facebook.com/BorgerlonnBienNorge

Grupper: 

BORGERLØNN(passerte 2000 medlemmer i 2014)

https://www.facebook.com/groups/2355197730/

Helsepersonell for borgerlønn

https://www.facebook.com/groups/556782871029690

Borgerlønn BIEN Vestlandet

https://www.facebook.com/groups/654022941339870

Arbeidsgruppe for BIEN Norge(Hemmelig)

https://www.facebook.com/groups/1398217263790280/

Passive grupper:

Ideverksted for borgerlønn(Hemmelig) 

https://www.facebook.com/groups/488912317827898/

Plangruppe for Borgerlønn BIEN Norge

https://www.facebook.com/groups/403873103000080/

Twitter 

@GreteBIEN og @Borgerlonn
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