
Årsrapport 2020
Årsmøtet
Årsmøtet fant sted 26. april 2020 kl. 14.00-16.00 via videomøte (Zoom).

Det nye styret ble bestående av:
Styreleder - Kristine Endsjø
Talsperson - Øyvind Steensen
Økonomiansvarlig - Alf ifrå Fjellfroskvatn
August Myrseth
Kjell Magne Fagerbakke
Signe Bakke Sølberg
Leo Valen

Valgkomite: Nils Peter Waage

Revisor: Vi måtte bytte fra valgt revisor i løpet av året, styret forsøker å finne ny revisor før
årsmøtet.

Internasjonal kontakt: Ingunn Grande

Kort sammendrag om året som gikk:
Grunnet Covid-19 har det vært en reduksjon i fysisk aktivitet og arrangementer. Vi har jobbet
med ting som kan gjøres over nett, samt å oppdatere noen administrative ting.

Vi har avholdt noen arrangementer, samt hatt en underskriftskampanje som går fra
September 2020 til September 2021. Vi har oppdatert nettsidene våre og jobbet med å
samle flere og oppdaterte ressurser der. Vi har også fått på plass en personvernerklæring til
nettsidene i henhold til GDPR.

Styremøter
Fra årsmøtet 2020 til årsmøtet 2021 ble det avholdt 7 styremøter.

Arbeidsutvalg
Vi har fortsatt med arbeidsutvalget som håndterer den løpende aktiviteten. AU 2020 bestod
av Kristine Endsjø, Kjell Magne Fagerbakke og August Myrseth.

Arbeidsplattform
Slack - Vi har begynt å ta i bruk Slack som arbeidsplattform. Dette vil gjøre det lettere for
andre aktive utenfor styret å engasjere seg via ulike prosjekter (kanaler). Dette har fungert
bra, men vi kan bli flinkere på å bruke plattformen mer aktivt.

Medlemmer
Per 31.12.2020 var det 125 medlemmer som hadde betalt kontingent i løpet av de to siste
årene.

Administrasjon
Mellom styremøtene har styremedlemmene kommunisert primært på Slack og e-post. Dette
har vist seg en veldig effektiv arbeidsmåte for å kunne ta løpende, mindre og praktisk
avgjørelser hvor alle har mulighet til å komme med sin mening og for transparens.



Arbeidsgrupper
Vi har beholdt de tre arbeidsgruppene for kommunikasjon, faglig og arrangementer og det
ble etablert en midlertidig arbeidsgruppe for nye nettsider.

Nyhetsbrev
Vi har fokusert på å sende flere og kortere nyhetsbrev.

Aktiviteter

Underskriftskampanje
Vi har hatt en underskriftskampanje gående fra September 2020 til September 2021. Dette
er en del av en parallell, global kampanje for å støtte opp om kampanjen i EU (European
Citizens’ Initiative) og skape global oppmerksomhet om grunninntekt. Den norske
kampanjen hadde 499 underskrifter den 4. februar 2021. Dette er et prosjekt lansert i
samarbeid med det internasjonale nettverket av borgerlønnsaktivister UBI Advocates.

Nye nettsider
Vi har fått på plass nye nettsider med hjelp fra Line Rude Jacobsen. Det ble etablert en egen
prosjektgruppe og Slack kanal for diskusjon, og ideene (layout og oppdatering av tekst) ble
også presentert og diskutert i et styremøte.

Personvernerklæring
Vi har jobbet med å få på plass en personvernerklæring på nettsidene som etterkommer
kravene i GDPR.

Nordic-prosjekt om felles UBI erklæring
Samarbeidet mellom de nordiske landene om en felles UBI erklæring har fortsatt i løpet av
året. Arbeidet er ikke ferdig, men Norge er ferdig med sin del av arbeidet, kapittel  2
“Økologiske argumenter”. Ingunn Grande har koordinert dette arbeidet opp mot styret.

Samarbeidsorganisasjoner- og nettverk
Norges Sosiale Forum
UBI Advocates

Egne arrangementer

Reclaim the Commons - 5. september 2020.
Nettarrangement i forbindelse med Globaliseringskonferansen (digital på grunn av covid-19).
Arrangementet var godt gjennomført. Innledere var Guy Standing (BIEN England), Bady
Balde (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) og Rahul Basu (Goa Foundation).
Vert fra BIEN Norge var Kjell Magne Fagerbakke. Eventet ble strømmet på Facebooksidene
til BIEN Norge og NSF med teknisk hjelp fra Norges Sosiale Forum på plattformen jitsi.

Grunninntekt - Trygghet i en usikker fremtid. 10. oktober 2020
Litteraturhuset i Trondheim med livestream med pandemien som bakgrunn. Arrangementet
startet med en velkomsthilsen (videoopptak) fra Kristine, fulgt av innlegg fra Sven Egil
Omdal, Kalle Moene (på video pga covid). Deretter spilte Maria og Thomas Langvann noen
sanger før en ti minutter pause. Den siste timen bestod av en panelsamtale med Kalle, Sven
Egil og Ida Maria. Hilde Opoku stilte som ordstyrer. Det var 60 påmeldte som møtte opp



fysisk og ca 38-45 som så på streamen hele første bolk, ca 25-40 gjennom andre. Det var
noen tekniske problemer med lyd på livestream og at Kalle ikke kunne så godt
panelsamtalen/spørsmålene. Men ellers var det et vellykket hybrid offline/offline
arrangement.

Lokallag
Anja har opprettet BIEN Norges første lokallag på Haugalandet og satt igang et stort lokalt
prosjekt.

Konferansedeltakelse/representasjon/foredrag

Øyvind ga et intervju med Morgenbladet i August til en artikkel om borgerlønn som fokuserte
på det finske prosjektet.

Øyvind deltok på webinar hos Akershus Unge Høyre - Borgerlønn: Kort Forklart, 7. mai 2020

Øyvind deltok på webinar om Universal Basic Income i regi av Rethinking Economics NHH,
29. oktober 2020.

Mediesaker

● Intervju med styreleder i Dagsavisen ifm Covid-19 krisegrunninntekt-kampanjen, 1.
juli 2020
https://www.dagsavisen.no/nyheter/navn-i-nyhetene/2020/07/01/grunninntekt-til-alle-
en-praktisk-ubyrakratisk-losning/

● Kristine og Kjell Magne svarte kritikk mot borgerlønn fra LO i Dagsavisen: LO sier nei
til tidenes lavlønnsoppgjør, 26. august 2020
https://www.dagsavisen.no/debatt/lo-sier-nei-til-tidenes-lavlonnsoppgjor-1.1763213

● Kristines svar til kritikk mot grunninntekt fra politisk redaktør og Tankesmien Agenda
etter protestfestivalen Grunninntekt - En mangfoldig idé i utvikling. 24. september
2020
https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/qAnxJL/grunninntekt-en-mangfoldig-ide-i-utviklin
g

● Kristine og Kjell Magne svarte på sammenligning av Alternativ Sosialhjelp og
grunninntekt. “Overdrevent om borgerlønn” 7. desember 2020
https://www.varden.no/meninger/overdrevet-om-borgerlonn/

Sosiale medier
Vi har vært aktive på Facebook og Twitter.
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