
Årsberetning 2013
Vi har fortsatt arbeidet i det nye året med både foredrag, skriving og utvidelse av nettverket vårt. Vi 
har i dag 42 betalende medlemmer. Vi kan se tilbake på et aktivt første hele år.

Årsmøtet 2 april

Årsmøtet startet med et flott foredrag av Jacob Bomann-Larsen. Dette handlet om 
samfunnsøkonomi og miljø, til slutt snakket han om hvordan vi kan strategisk gå frem for å få støtte
for ideen blant politikere og maktpersoner. 

Vi valgte et nytt styre:

Leder:  Anja Askeland

Nestleder: Grete Antona Nilsen

Styremedlemmer: Sjur Papazian, John Bruland og Lexander Wist

Vara -  Ole A Seifert og Espen X Leinæs

Revisor: Sten Holth

Valgkomite: Claudia Wakim, Nils Peter Waage og Torger Jacobsen

Opprettelse av lokallag/grupper av interesserte

Vi invitere til et møte på Universitetet i Bergen, 3 november, for å diskutere mulighetene for å 
opprette et lokallag i Bergen. Det er en gruppe interesserte som skal møtes etter hvert. 
Kontaktperson er Astrid Strømme: 47161677

Foredrag

Vi hadde totalt åtte foredrag i 2013. Seks hele foredrag og to kortere innledinger. To av foredragene 
ble holdt i våre naboland, Sverige og Danmark.

9 januar hadde Grete og Anja et foredrag for MDG på Nesodden. 

7 februar hadde vi foredrag for MDG på partikontoret. 

9 mars hadde vi et foredrag for BIEN Danmarks årsmøte. 

6 juli hadde Omstilling Sagene i Oslo et arrangement : Rikdom er å dele. Anja hadde en kort 
innledning om borgerlønn. 

17 august hadde Anja et foredrag på Grønn Festival på Toten.

18 oktober hadde Anja en innledning  i Kragerø etter initiativ av en gruppe interesserte.

23 oktober inviterte MDG Buskerud inviterte Anja og Grete til å ha foredrag i Drammen.

3 desember var Grete og Anja i Stockholm for å ha foredrag der. 

Stortingsvalgkamp



Et av våre mål for året var å få opp borgerlønn som en valgkampsak, noe vi ikke klarte.

Vi deltok på Valgkampstarten på Arendalsuka 10 og 11 august og prøvde med Kroningsbølgen. Det 
går ut på å «krone mennesker til konger og dronninger i eget liv» og vi gav dem en papirkroner i 
gull, som var bestilt fra Tyskland. Barna kom strømmende og foreldrene fikk informasjon, slik kom 
vi i kontakt med mange som aldri hadde hørt om borgerlønn før. Det viste seg at de aller fleste er 
positive til ideen om de får den riktig forklart. 

Kroningsbølgen fortsatte på Grønn Festival på Nesodden 25 august og på Karl Johansgate mellom 
valgkampstandene 4 september.

I forbindelse med valget laget vi en oversikt over hvordan partiene forholder seg til borgerlønn og 
arbeidslinja.
https://www.facebook.com/notes/borgerl%C3%B8nn-bien-norge/de-beste-og-verste-borgerl
%C3%B8nnpartiene/541991839187519

Deltakelse på konferanser og seminarer

Vi har deltatt på flere konferanser og seminarer her hjemme i Norge. Sjur og Anja var tilstede på 
Velferdskonferansen, 15 april, som ble arrangert på LOs kongress-senter. Vi fikk delt ut omlag 300 
løpesedler. Grete og Anja deltok også på Makt og muligheter, 18-19 april, som ble arrangert av 
Kirkens bymisjon på Sørmarka. Der ble vi anerkjent for vårt arbeid på de sosiale mediene og saken 
i Radikal portal ble tatt frem som et godt eksempel på å selv sette dagsorden. 

4 november inviterte bergensstudentene professor Guy Standing for å ha foredrag. Vi var tre som 
reiste fra Oslo til Bergen og møtte Standing og det var svært hyggelig å møte andre som er 
interessert i borgerlønn der. 

Deltakelse i panel

I maiutgaven av Le Monde Diplomatique tok de opp samfunnslønn over hele 7 sider. I forbindelse 
med utgivelsen av denne utgaven inviterte de til filmvisning av klassikeren «Grundeinkommen – 
ein kulturimpuls» på Deichmanske på Grunerløkka. I panelet var: Anja fra BIEN Norge og Knut 
Falk Quigstad fra Miljøpartiet de Grønne.

Nordisk/Skandinavisk samarbeide

I løpet av året har vi møtt representanter fra bevegelsen i våre naboland og ser frem til et godt 
samarbeide fremover. 6-8 mars deltok Grete og Anja på «Nordisk seminar for bærekraftig utvikling,
med særlig fokus på de nordiske landene» i Helsingør, Danmark. Der var også BIEN Danmark og 
BIEN Finland til stede. Dette var et veldig interessant seminar rundt et nordisk samarbeide som er i 
støpeskjeen. Det er flott at borgerlønn blir inkludert fra start som en del av en bærekraftig utvikling 
I desember var vi invitert av borgelønnbevegelsen i Stockholm for å ha foredrag for dem. Det var 
hyggelig å besøke folk fra den svenske bevegelsen. De er ikke knyttet til BIEN, men består av et 
raskt voksende nettverk av grupper med tyngdepunkt i Malmø, Stockholm og Gøteborg. 

Kommunikasjon med medlemmer og andre interesserte
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Inkludert nyttårsbrevet sendte vi fire nyhetsbrev. Ellers har mesteparten av aktiviteten vært gjennom
vår side på Facebook hvor vi har daglige innlegg og oppdateringer:    
https://www.facebook.com/BorgerlonnBienNorge

Vi har valgt å bruke likersiden aktivt fordi vi når mange gjennom facebook og det er en fordel å ha 
flest mulig som liker siden. I tillegg er det mye debatt om borgerlønn på gruppen: 
https://www.facebook.com/groups/2355197730/

I år har vi også opprettet to nye grupper: 

Arbeidsgruppe for negativ innkomstsskatt 

https://www.facebook.com/groups/220213931471544/?fref=ts

Helsepersonell for borgerlønn

https://www.facebook.com/groups/556782871029690/?fref=ts

Vi har som målsetning å snarest mulig få en ordentlig FAQ og regelmessige oppdateringer på vår 
nettside: http://borgerlonn.no/

Mediasaker

24 februar - Klimaet for borgerlønn er endret
http://www.na24.no/article3572788.ece

20 mars – blogginnlegg på Nye meninger: Borgerlønn og poetokratiet.
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1017/thread269986/

24 mars - Garanterte lønn til alle i denne landsbyen.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3587063.ece

2 april – Borgerlønn, tiden er inne
http://radikalportal.no/2013/04/02/borgerlonn-tiden-er-inne/?rp_c=1

Finansavisen, 3 april, hadde en fin sak i papirutgaven  -  «Arbeid for lønn er tvang»

4 april – Vil gi alle minst 160 000,-
http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2013/04/04/vil-gi-alle-minst-160000-i-aret

10 april – blogginnlegg Nye meninger: Er Unge Venstre i ferd med å rote seg helt bort?
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread271530/

21 april -  Vurderte å gi nordmen 600 mrd
http://www.na24.no/article3608289.ece

Nr.5, maiutgaven til Le Monde Diplomatique.

Vi forteller om oss selv i den ny utgaven av Cultura Banks medlemsblad, Pengevirke. 
https://www.cultura.no/Pengevirke/Pengevirke-nr-2-2013/Borgerlonn-BIEN-Norge/

20 juni - Et blogginnlegg på Nye Meninger: Fabian! For en god ide.
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread277695/#post_27
7695

Medlem i BIEN Norge
24 juni - Verdighetens Pris av forfatter Peter Normann Waage
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http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Verdighetens-pris-7238963.html#.Uc2hz5yfZzd

Det var en sak fra BIEN i Pengevirke om pilotprosjekter i sist utgave.

https://www.cultura.no/Pengevirke/Pengevirke-nr-3-2013/Tema-Penger/Fra-garantert-
minsteinntekt-til-borgerlonn/

21 november - Sveits skal stemme over borgarløn.
http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2013/11/21/sveits-skal-stemme-over-borgarloen

30 november – Blogginnlegg Nye meninger: Kjære pave Francis
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread289609/
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