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1. Innledning 
I landsmøteperioden 2015 -2017 har det europapolitiske landskapet endret seg. 
Folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap og valget av Trump som USAs president, har 
skapt en politisk usikkerhet i Europa og tvunget frem en debatt om reformer av EU. Samtidig 
har denne situasjonen medført et økt samhold internt i EU og en fornyet tro på unionens 
betydning for å forsvare grunnleggende verdier, samt være en garantist for demokrati, 
rettsstat og frihet. Etter mange år med tysk dominans av det politiske lederskapet i Europa, 
ser vi nå en renessanse av den klassiske tysk-franske politiske drivakselen i EU-samarbeidet. 
Dette styrker troen på EUs evne til å komme styrket ut av en krisetung 10-årsperiode.  

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU har også satt fart på debatten om EØS i 
Norge og stimulert EØS-motstanderne, særlig i fagforeningsmiljøer. Storbritannias uttreden 
av EU vil også innebære en «EØS-brexit». Norge/EFTA vil derfor måtte fremforhandle nye 
handelsavtaler med Storbritannia. Dette har preget den europapolitiske debatten nasjonalt 
det siste året og medført at Europabevegelsen har hatt et større fokus på å forsvare EØS-
avtalen enn tidligere.  

EUs flyktningeavtale med Tyrkia i september 2016, har også ført til en drastisk nedgang i 
antall asylsøkere i EU og Norge. Fra å være et dominerende tema på vårt landsmøte i 
november 2015, er dette et tema som knapt diskuteres i Norge i dag. Europabevegelsen er 
likevel opptatt av å styrke Norges deltakelse i EUs migrasjons- og asylpolitikk.  

Europabevegelsens program 2015 -2017 har blitt gjennomført gjennom en handlingsplan 
utarbeidet av styret. Generelt sett har det i landsmøteperioden 2015 -2017 vært et sterkere 
fokus på ekstern kommunikasjon og verving i form av regelmessige kampanjer, særlig på 
Facebook. 

Kunnskapsformidling om EU-samarbeidet og Norges forhold til unionen fortsetter å være en 
grunnleggende viktig oppgave for Europabevegelsen. I den sammenheng er 
kunnskapsportalen iEuropa et viktig satsingsområde, særlig mot skoler og yngre målgrupper. 

Stortingsvalget i Norge har resultert i et borgerlig flertall og i skrivende stund kan det se ut 
som den sittende regjering fortsetter. Det er likevel verdt å nevne at vinnerne i valget; SP og 
SV, begge er partier som har programfestet at Norge skal si opp EØS-avtalen. Aps beslutning 
om å ta ut setningen om at norsk EU-medlemskap er i Norges interesse i sitt program, 
svekker partiets «ja-leir».  

Et lite lyspunkt i sommer (juni 2017), var at det i en måling om holdninger til norsk 
medlemskap i EU, var det 24 % som var positive. Dette er en gledelig økning etter mange år 
med en ja-prosent på mellom 18-20 %. Men dette viser også at det er langt igjen før de 
relevante politiske partiene vil ta en tydelig posisjon med hensyn til en ny folkeavstemning. 
Da er det særlig viktig at Europabevegelsen bekrefter sin posisjon som den eneste 
organisasjonen i Norge som jobber for norsk medlemskap i EU! 
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2. Europabevegelsens organisasjon 

2.1 Styret 2015-2017 

Følgende styre ble valgt for perioden. 

Ledelse 

• Jan Erik Grindheim, leder  
Irene Johansen, nestleder 

 

Medlemmer:  

• Hans Frode Kielland Asmyhr 

• Gro Hilde Reinsborg 

• Merete Agerbak-Jensen 

• Torbjørn Wilhelmsen 

• Cecilie Staude 

• Leder i Europeisk Ungdom (Nikolai F. Fjågesund til september 2016, etterfulgt av 
Andreas Brandt, hvis mandat utgår 15. oktober 2017. Valgkomiteen i Europeisk 
Ungdom har innstilt Knut André Sande som ny leder fra 15. oktober 2017).  

 
Styret har avholdt 16 ordinære styremøter i toårsperioden. I tillegg har det blitt organisert 1 
styreseminar (februar 2016). 
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2.2 Europalag 

Europalag Leder 

Asker Ole Willy Sandbekk 

Finnmark Andreas F Westgaard 

Follo Kjell Opheim 

Grenland Tina Wilcox 

Hedmark Maria A Hollen 

Hordaland Torbjørn Wilhelmsen 

Kragerø Finn Kristensen 

Nordland Anne Berg 

Oslo Ida M Hjeltnes 

Rogaland Henrik Kvadsheim 

Sørlandet Kjell T Andreassen 

Troms André Løvik 

Trøndelag Martin Pettersen 

Vestfold Johnny Olsrud 

Østfold Irene Johansen 

Per 21. sept. 2017 

 

2.3 Valg- og kontrollkomite 

Valgkomiteen har i perioden hatt følgende sammensetning:  

• Øystein Moe, leder 

• Vera Selnes 

• Øystein Eriksen Søreide 

• Jon Vea 

• Agnes Árnadóttir 

Kontrollkomiteen har i perioden bestått av: 

• Andreas Meeg-Bentzen, leder 

• Ingrid Langerud 

• Christer Gulbrandsen 
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2.4 Sekretariatet 
Sekretariatet flyttet til nye kontorlokaler i juni 2016 og er nå lokalisert i  
Prinsens gate 2 (2. etg). Her deler vi lokaler med Europeisk Ungdom.  

Bemanningen i sekretariatet har i perioden vært som følger: 

• Generalsekretær Kirsti Methi  

• Seniorrådgiver Christian P. Fjellstad   

• Kommunikasjonsrådgiver Peter Brandstrup  

• Administrasjonsmedarbeider (50 %) Ragnhild E. Bye Lütken 
 

• Prosjektmedarbeider Camilla Walstad 
I det UD-støttede prosjektet «EØS – viktigere enn du tror» har det blitt engasjert en 
egen prosjektmedarbeider for prosjektperioden april – desember 2017. 
 

• Praktikantordning 
Fra høsten 2015 introduserte Europabevegelsen en praktikantordning for yngre, 
nyutdannede personer med relevant faglig utdanning. Praktikantordningen gjelder i 
et semester – høst eller vår - og finansieres over prosjektmidler. For høstsemesteret 
2017 er det ingen praktikant. 

 

2.5 Medlemsutvikling 
I løpet av 2016 gikk Europabevegelsen over til et nytt medlemssystem (Zubarus). Dette 
systemet er enklere å bruke, og gir medlemsansvarlige i europalagene mulighet til å sende 
eposter og SMS’er til sine medlemmer, og det er også lagt til rette for å bruke AutoGiro til å 
betale årskontingenten. Zubarus jobber i disse dager med å få på plass muligheten for 
månedlige donasjoner. I tillegg har vi mulighet for å betale årskontingenten eller melde seg 
inn via SMS, og betale årskontingenten via Vipps. 

 

Europabevegelsens medlemstall 2006-2017 (20. sept) 
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I takt med fallende oppmerksomhet for spørsmålet om norsk medlemskap i EU, har også 
antall medlemmer i Europabevegelsen blitt redusert, men i 2017 kan vi glede oss over en 
ørliten oppgang fra året før. Europabevegelsen har likevel blitt nær halvert (47,9 %) i løpet av 
de siste ti årene. Det er også en kjensgjerning at Europabevegelsens medlemmer jevnt over 
har en høy alder, og at den vanligste årsaken til utmelding er bortgang. 

Styret i Europabevegelsen er bekymret for denne utviklingen og ønsker større 
oppmerksomhet på medlemmer og verving i neste periode. Særlig bør innsatsen med å sikre 
overgang fra Europeisk Ungdom til Europabevegelsen styrkes. 

 
2.6 Samarbeid med Europeisk Ungdom 
Europabevegelsen og Europeisk Ungdom er samlokalisert og er viktige samarbeidspartnere 
for hverandre; begge organisasjoner har samme formål og opererer på mange av de samme 
politiske arenaene.  

Europeisk Ungdom og Europabevegelsen inngikk i 2014 en samarbeidsavtale som har som 
formål å formalisere og strukturere samarbeidet for å få økt synergi og mer målrettede 
resultater for begge organisasjoner. Avtalen revideres årlig.  

Organisasjonene har i perioden samarbeidet om flere tiltak; iEuropa og skolebesøk, 
kampanjer, Europacafé på Litteraturhuset, Romatraktatens 60-års jubileum, Arendalsuka og 
valg 2017.   

I visse byer og regioner samarbeider Europabevegelsen og Europeisk Ungdom, men 
samarbeidet er varierende og uregelmessig. 

 

2.7 European Movement og internasjonal aktivitet 
Europabevegelsen i Norge er medlem av paraplyorganisasjonen European Movement 
International (EMI) som har sitt sete i Brussel.  

I perioden har Europabevegelsen deltatt på EMI Members’ Council, Federal Assembly og de 
årlige generalsekretærmøtene i Brussel. I tillegg har Europabevegelsen deltatt på en del 
nettverksmøter og workshops knyttet til 9. mai-markeringer, media- og 
kommunikasjonsarbeid, samt initiativet Pro-European Alliance for Democracy. 
Europabevegelsen har god kontakt med flere av våre søsterorganisasjoner i ulike europeiske 
og har vært pådriver for initiativer knyttet til økt nordisk samarbeid under EMI-paraplyen.  

Engasjementet i EMI er av stor nytte for Europabevegelsen både når det gjelder EU-relaterte 
nettverk og europapolitikk generelt. 
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3. Økonomi – stramt og balansert 
Europabevegelsen har i perioden 2015-2017 finansiert sine aktiviteter hovedsakelig med 
støtte fra det offentlige og medlemskontingent. I perioden har Europabevegelsen ikke hatt 
private sponsorer. I tillegg til å motta en årlig støtte over statsbudsjettet søker 
Europabevegelsen om finansiering til ulike aktiviteter og prosjekter fra 
utenriksdepartementets støtteordning for Europainformasjon. Staten står således for ca. 
75-80 % av Europabevegelsens inntekter og disse midlene er i stor grad øremerket for 
informasjonsformidling.  

Medlemskontingenten ble i 2015 hevet fra kr. 350,- til kr. 365,- uten at dette ga effekt på 
våre inntekter. Med stadig fallende medlemsmasse (ref. figur 4.5) har således disse 
inntektene fra 2014 til 2016 falt 16,5 %. Trenden i 2017 er positiv, med flere medlemmer og 
høyere inntekter enn 2016. Hittil har 2 189 medlemmer betalt inn i underkant av kr. 
735 000,- (20. september 2017). 

 

 
 
Regnskapet for 2015 viser inntekter på kr. 4 962 762,- hvorav kr. 779 500,- er 
medlemskontingent og andre inntekter kr. 505 161,-. Den økte inntekten i 2015 skyldes 
hovedsakelig tildeling fra stiftelsen Fritt Ord for borgerdialogprosjektet, som ble avholdt i 
Bergen høsten 2015. I tillegg initierte Europabevegelsen et crowdfunding-prosjekt for å 
kunne gjennomføre en spørreundersøkelse med mål om å gi et bredere bilde av nordmenns 
holdninger til Europa, EU og Norge utover hva man ville ha stemt i en folkeavstemming om 
norsk EU-medlemskap (se egen omtale side 8). Resultatet var overveldende positivt og rundt 
700 medlemmer bidro med rundt kr. 186 000,-, nok til en undersøkelse både i 2015 og 2016. 

Alle initiativ og nye tilførte midler var tilknyttet spesifikke prosjekter og således ikke frie 
inntekter. Sett under ett gikk derfor inntekter og utgifter i balanse, med et lite årsresultat av 
kr. 1 084,-, som ble tilført egenkapitalen. 

I 2016 sank Europabevegelsens inntekter til kr. 4 4 454 288,-, hvorav medlemskontingenten 
ble ytterligere redusert til kr. 708 122,- og andre inntekter til kr. 344 448,-. Sammen med et 
fall i prosjekter finansiert ved utenriksdepartementet, uten nytt crowdfunding-initiativ eller 
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suksess med ny borgerdialogsøknad hos Fritt Ord gikk Europabevegelsens omsetning ned. I 
tillegg vedtok styret å igangsette en holdnings- og vervingskampanje, finansiert ved å bruke 
egenkapital. Årsresultatet for 2016 viser derfor et underskudd á kr. -159 580,-. 

 

 
 
Volumet i Europabevegelsens økonomi har i perioden 2014 til 2016 ikke endret seg 
vesentlig. Styret vedtok en ramme på 225 000,- for kampanjearbeid i 2016 og 2017, 
finansiert ved å bruke av egenkapital. I 2016 gikk Europabevegelsen med et underskudd på 
nær 160 000,- kr. I 2017 har styret vedtatt et mulig underskudd opp mot 65 000,- kr. Per 20. 
september 2017 viser prognosen et regnskap i balanse. 

Det ble sommeren 2017 igangsatt et nytt crowdfunding-initiativ til en ny spørreundersøkelse 
og igjen stilte medlemmene opp og bidro med kr. 185 000,-. 
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4. Europabevegelsens program 2015 – 2017 
Med utgangspunkt i Europabevegelsens program 2015 -2017 som ble vedtatt på landsmøtet 
6. -7. november i 2015, har styret utarbeidet en handlingsplan for å realisere 
organisasjonens visjon og mål for perioden. 
 

4.1 Visjon og mål 
Europabevegelsens formål er å fremme europeisk samarbeid med en visjon om Norge som 
medlem av Den europeiske union. 
For å oppnå dette, har målene i perioden vært: 

1. Å øke kunnskapen om europeisk samarbeid og Norges forhold EU og Europa 

2. Opinionspåvirkning og samarbeid med andre 

3. Gjøre EB relevant og gi organisasjonen økt politisk tyngde gjennom økt medlemstall 

og økt aktivitet  

4.2.Tiltak 

4.2.1 Kunnskap  

Kampanje for medlemskap i EU 
Europabevegelsens besluttet tidlig i 2016 å gjennomføre en kampanje med motto «Norge 
inn i EU». Arbeidet ble organisert som to delvis overlappende kampanjer, der en 
holdningskampanje skulle bidra med innhold til en vervekampanje. Videre skulle 
holdningskampanjen understøtte vervekampanjen gjennom å legge til rette for muligheter 
for og oppfordringer til å melde seg inn i Europabevegelsen.  

De konkrete målene for kampanjene har vært å øke medlemstall i organisasjonen generelt, 
med mål om minst 20 nye medlemmer i hvert lag, hovedfokus på kvinner og unge, samt at 
det skal lages et fremstøt overfor organisasjoner og bedrifter. Det ble totalt rekruttert 32 
nye medlemmer i perioden. 

 

 

På lagsamlingen i oktober 2016 ble det gjennomført en minievaluering av kampanjene. 
Innspillene her rettet fokus på hvor EB må være tilstede digitalt, så vel som ansikt til ansikt 
med folk i hverdagen, samt viktigheten av å være relevant ved å være oppdatert på det som 
til enhver tid er aktuelt. Det ble også etterlyst at EB må bli mer direkte og målrettet i sin 
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henvendelse til ulike grupper, at EBs budskap med fordel kan spisses og bli ytterligere 
dramatisk i sin kommunikasjon, samt at medlemsfordeler må synliggjøres. 

Generelt opplevde sekretariatet at folks engasjement på Facebook var lavt, og Facebook var 
uegnet som verktøy for direkte medlemsrekruttering. Facebook brukes i noen grad av 
politiske partier for å mobilisere velgere i forbindelse med konkrete valg, altså noe som 
knytter seg til en spesifikk begivenhet med svært konkrete mål i en tidsramme på under ett 
år. 

Primært sett belønner strukturen til Facebook kommersielle aktører som vil nå ut til det 
samme publikummet om og om igjen. Dermed er Facebook etter alt å dømme ikke en 
optimal kanal for rekruttering til Europabevegelsen. 

Hva gjelder holdningskampanjen var erfaringen at gode, trygge og informative videoinnlegg 
ikke virker å ha hatt spesielt god effekt, noe som kan skyldes tonen, eller for lave kunnskaper 
om dramaturgi til å kommunisere viktige budskap via videosnutter. Selv de filmene som vi 
mener hadde god dramaturgisk kvalitet, klarte ikke å engasjere i stor nok grad. 

En viktig terskel for å øke engasjement og spredning på Facebook er å kunne benytte egen 
medlemsmasse til å 'kick starte' og dele innlegg. For fremtidige kampanjer er det viktig å 
involvere tillitsvalgte og aktive medlemmer på et tidligere tidspunkt og på temaer som 
engasjerer disse. 

EØS-prosjektet 
Et mål for Europabevegelsen har vært å bidra til økt informasjon om EØS, stimulere til en 
saklig og nyansert debatt om Norges tilknytning til EU og å være en motvekt til den økende 
EØS-motstanden vi registrerer i Norge. I 2017 fikk Europabevegelsen innvilget to 
prosjektsøknader fra Utenriksdepartementet for å bidra til dette målet. 

 
Tiltak: arrangere åpne debattmøter eller miniseminarer i de største byene i Norge der 
Europabevegelsen har europalag. 

Det har vært avholdt EØS-møter i følgende byer: Tromsø (6/5), Trondheim (9/5), Oslo (15/6), 
Hamar (19/6), Kolbotn (28/8). I tillegg er det planlagt et tilsvarende arrangement i Bodø og 
Kristiansand innen utgangen av året. 
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Samtlige møter har vært innledet med en faglig introduksjon om hva EØS-avtalen innebærer, 
samt dens fordeler og ulemper. I tillegg har vi invitert personer med forskjellig erfaring og 
synspunkter på EØS-avtalens betydning; alt fra Stortingskandidater, lokalpolitikere, 
Europaminister Frank Bakke-Jensen, ordførere, bedriftseiere, en universitetsrektor, to av 
NHOs regiondirektører, og andre lokale næringsutviklingsaktører. 

Tiltak: utarbeide en informasjonsbrosjyre om EØS-avtalen og dens påvirkning på 
Norge. 

I løpet av våren 2017 ble det utarbeidet en faktabrosjyre som ble trykket i juni og distribuert 
til de aller fleste europalagene, delt ut på EØS-arrangementene og sendt ut til skoleverket 
via SubjectAid. 

Tiltak: vært å være en sentral aktør i den offentlige 
Europadebatten, deriblant i sosiale medier og publisere 
leserinnlegg i landets største lokalaviser. 

Lokalaviser: I forbindelse med sekretariatets giv er det sendt ut 
flere leserinnlegg til europalagene med EØS som tema. Et mål har 
vært å trekke frem lokale eksempler på aktører som er avhengig av 
stabile internasjonale vilkår som EØS tilbyr. 

Sosiale medier: Det har gjennomgående vært et EØS-fokus på 
nettsider og Facebook det siste året, både i form av leserinnlegg og 
kampanjer med korte slagord og budskap om hvordan EØS påvirker 
Norge. 

Tiltak: kurs om EØS-avtalen 

Sekretariatet har utarbeidet en standard presentasjon om EØS-avtalen basert på brosjyren 
om samme tema. Med utgangspunkt i denne er det planlagt totalt 9 kurs i hele landet 
høsten 2017 for omtrent 80 kursdeltakere. Hovedvekten av kursene avholdes som 
frokostkurs i Europabevegelsens lokaler i Oslo. Det var opprinnelig satt opp 4 kurs, men på 
grunn av stor pågang ble det satt opp to ekstrakurs. I tillegg er det planlagt tilsvarende EØS-
kurs i Asker, Bergen og Hamar for både medlemmer og styret. 

EØS og sjømat-prosjektet 
Prosjektet, som er finansiert av Utenriksdepartementet, tar for seg hvordan norsk 
sjømatnæring påvirkes av EØS. Prosjektet skal belyse næringens avhengighet og 
utfordringer ved dagens rammeverk og er en case på hvordan EØS påvirker alle 
sektorer – selv handel med fisk som avtalen opprinnelig ikke omfatter. Prosjektet 
gjennomføres av et utvalg, ledet av Torbjørn Wilhelmsen, styremedlem i 
Europabevegelsen i Norge og leder av Europabevegelsen i Hordaland. Utvalget består 
av sjømatkompetente medlemmer i Europabevegelsen, styremedlemmer og 
Europabevegelsens sekretariat. Prosjektet vil bl.a. utvikle en brosjyre «EØS og norsk 
sjømat», og en argumentasjonsplattform med tanke offentlige møter om temaet. 
Utvalget har også brukt tid og ressurser på kontaktarbeid og å skape dialog med 
relevante aktører og interessenter i næringen.  
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.  

Arrangere møteplasser 
Europabevegelsens aktiviteter drives i stor grad med prosjektstøtte fra 
utenriksdepartementet; det være seg studiereiser, debattmøter, frokostmøter, valgvaker, 
konferanser eller seminarer. 

Hovedfokuset for slike arrangementer og prosjekter har vært å øke kunnskapen på ulike 
europapolitiske tema, finne nye samarbeidspartnere og bidra til å fornye og forbedre 
europadebatten med nye aktører, arenaer og perspektiver.  

Hovedvekten av arrangementet gjennomføres av europalagene rundt omkring i landet, og 
med europatreffspotten er det avholdt nærmere 70 debattmøter/seminarer/konferanser. 
Sentralt har man brukt ressurser på større event, som europakonferansene. 

I 2015 og 2016 ble følgende prosjekt gjennomført: 

• Europakonferansen 2015: «Make trade, not war» – avholdt i Oslo. 

• 37 Europatreff/Europacafeer i 2015 – avholdt i Bergen, Trondheim, Oslo, Kolbotn, 
Skien, Stavanger, Kristiansand og Kragerø. 
Stavanger holdt europeisk temauke, med mange 
debattmøter siste uke i oktober. 

• Europakonferansen 2016: «Kan EU gjøres oss 
tryggere? Sikkerhet og samarbeid i Europa» – 
avholdt i Bergen. 

• 29 Europatreff/Europacafeer i 2016 - avholdt i 
Grenland, Sandefjord, Oslo, Kolbotn, Asker, 
Stavanger, Arendal, Bergen og Trondheim. 

• Studiereise til Brussel i oktober 2016, i regi av EB 
Rogaland og EB Hordaland for å lære mer om den 
europeiske offentlighet og nye mediekanaler. 

• Studiereise til Rovaniemi (Finland) i november 
2016, i regi av EB Finnmark for å lære mer om EUs 
arktiske politikk.  

 
I 2017 er det innvilget midler for Utenriksdepartementet til å gjennomføre Europatreff og 
Europakonferansen 2017, i tillegg til to prosjekter om EØS og sjømatnæringen. Det er per 
september 2017 blitt gjennomført: 

• 24 Europatreff – avholdt i Kolbotn, Bergen, Oslo, Trondheim, Arendal, Tromsø, 
Hamar og Stavanger. Herunder er det også gjennomført 3 valgvaker i samarbeid med 
tankesmien Agenda og Den norske Atlanterhavskomité i forbindelse med valgene i 
Nederland, Frankrike og Tyskland. Flere av arrangementene har vært en del av EØS-
satsningen i 2017. 

• Sikkerhetskonferansen 2017: «European Security and Cooperation in Turbulent 
Times» – avholdt i Oslo i regi av Europabevegelsens ressursgruppe for forsvars- og 
sikkerhetspolitikk.  
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I tillegg skal Europakonferansen 2017 «Demokrati uten grenser» avholdes fredag 27. oktober 
2017 i forbindelse med Europabevegelsens landsmøte. 

 

EU-skolen 
Sekretariatet har i 2017 utviklet en ny kursrekke kalt EU-skolen. Med dette initiativet ønsker 
sekretariatet å nå ut til medlemmer og europalagene, og sikre at organisasjonen og dets 
medlemmer er tilstrekkelig skolert på EUs historie, Europabevegelsens virke, generelt 
organisasjonsarbeid og aktuelle europepolitiske tema, som EØS og Schengen m.m.  

EU/EØS Europabevegelsen 

• En introduksjon til EU 

• EØS-avtalen og Norge 

• Schengen, migrasjon og asyl  

• Miljø 

• Energi 

• Fiskeri- og jordbrukspolitikk 

• Norge og suverenitet i en globalisert 

verden 

• Arbeidsliv  

• Forbrukerpolitikk og personvern  

• Brexit 

• Populisme  

• EBs historie 

• EBs oppbygning 

• Verving 

• Medlemspleie 

• Mediearbeid  

• Debattkurs  

• Finansiering og prosjekter 

 

 

EU-skolen er lagt opp som en rekke forelesninger på rundt 45 minutters varighet. Opplegget 
kan settes sammen som en pakke av ulike bolker og kan skreddersys etter kursdeltakernes 
behov. Tilbudet er laget for europlagene og medlemmene, men det er også et visst potensial 
for kommersiell drift av en slik skoleringsvirksomhet som på sikt bør vurderes. 



14 
 

4.2.2 Opinion        

Mediestrategi 
Styret nedsatte i februar 2016 et mediestrategiutvalg bestående av leder Jan Erik Grindheim 
og styremedlemmene Cecilie Staude og Merete Agerbak-Jensen. Utvalget foreslo en todelt 
kommunikasjonsstrategi: en informasjonsstrategi for medlemmene og folk flest, og en 
påvirkningsorientert strategi for sentrale og strategisk plasserte organisasjoner, bevegelser 
og personer i de politiske maktstrukturene og media. Utvalget foreslo en tredelt strategi:  

(1) Bruke sosiale medier mer målrettet og strategisk: 

• Gjennom å bestemme oss for én hashtag for alt eget arbeid. 

• Gjennom å bli langt flinkere til å tagge inn sentrale personer og organisasjoner i 

politikk og presse, for å utløse engasjement. 

• Ved å ta bedre tak i nyhetsbildet og sette dagsorden for politikerne og pressen i 

stedet for å respondere på det som skjer. 

(2) EB må bli langt klarere i budskapet om fullverdig norsk medlemskap i EU. Betoning av 
dette bør gå langs tre dimensjoner:  

• Betydningen av å finne frem til gode politiske løsninger for våre barns fremtid. 

• Et Norge bedre tilpasset de økonomiske omstillingene som blir nødvendig fremover. 

• Et samarbeid for å sikre gode og bærekraftige løsninger på Europas fremtidige 

migrasjonsutfordringer. 

(3) Bedre kommunikasjon med sentrale maktmiljøer og personer i politikk og presse.  

Sekretariatets giv 
I november 2016 startet Europabevegelsens sekretariat opp initiativet «sekretariatets giv». 
Det innebærer at sekretariatet på regelmessig basis skriver aktuelle avisinnlegg, som gjøres 
tilgjengelig for lagene. Tillitsvalgte i lagene står selv fritt til å bruke disse slik de ønsker; 
redigere og sende innleggene inn til sine lokalaviser, i eget navn. Målet med initiativet er å 
øke antall saker Europabevegelsen får på trykk, samt få større geografisk spredning. 

Sekretariatets giv har resultert i om lag 85 innlegg på trykk eller nett mellom november 2016 
og medio september 2017. Det vil si ca. i snitt to i uka siden initiativet startet. Disse er 
fordelt på over 20 lokale, regionale og nasjonale aviser.                                   

Spørreundersøkelser (2015-2017) 

Gjennom to crowdfunding-initiativ har Europabevegelsens 
medlemmer sikret finansiering av Europabevegelsens 
spørreundersøkelser i 2015, 2016, 2017 og 2018. Med hjelp fra 
Respons Analyse har undersøkelsene vært gjennomført i 2015, 2016 
og 2017, og det er nok midler tilgjengelig for en fjerde undersøkelse 
i 2018. 

Hovedfokuset i disse undersøkelsene har vært å undersøke 
nordmenns holdninger til Europa, EU og gjennom å fokusere på 
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aktuelle tema som overnasjonalitet, Schengen, sikkerhet, klima, brexit m.m. Konklusjonene 
har ikke vært veldig overraskende og har blant annet belyst det faktum at etter mer enn 20 
år med EØS er Norges forhold til EU ganske stabilt – samboerskapet og den evige forlovelsen 
holder stand. Nordmenn har et nært, godt og kjølig forhold til EU, og ønsker å holde unionen 
på armlengdes avstand.  

For de mer internasjonalt orienterte indikerer undersøkelsene at tema som eksport, studier, 
klima og miljø, samt løsninger på flyktningproblematikken, er områder som er egnet for å 
argumenter for europeisk samarbeid og overnasjonalitet. 

En underfundighet ved undersøkelsene er at nordmennenes holdninger til  
EØS (>60 % støtte) og EU (<15 % støtte) er noe kontrær til synet på brexit, der et  
flertall (>50 %) mener britene ikke bør forlate EU. 

Nettverksbygging 
Europabevegelsen har på en systematisk måte arbeidet for å etablere samarbeidsrelasjoner 
med andre aktører som har et europapolitisk engasjement gjennom å bidra til økt kunnskap 
om EU/EØS, eller som ønsker å påvirke opinionen.  

Det har vært nedlagt et betydelig arbeid for å 
etablere et samarbeid med politiske partier og 
organisasjoner i forbindelse med 60-
årsjubileet for Romatraktaten 25. mars 2017. 
Ambisjonen var å skape en tverrpolitisk 
allianse, der målet vår å anerkjenne offentlig 
EUs betydning for fred, demokrati og frihet i 
Europa i etterkrigstiden. Beklageligvis var det 
ikke mulig å få med partiene på dette og kun 
to ungdomspartier deltok i dette initiativet. 

Europabevegelsen har et regelmessig samarbeid med tenketankene 
Agenda og Civita. I 2016 ga også Europabevegelsen ut boken 
Fryktens kontinent. Hvordan europeerne begynte å stole på 
hverandre i samarbeid med tenketanken Skaperkraft og Frekk 
Forlag.  

Videre har Europabevegelsen etablert et faglig samarbeid med 
organisasjoner og kunnskapsaktører slik som Den norske 
Atlanterhavskomité, Folk og Forsvar og forskere med 
sikkerhetspolitisk kompetanse fra institusjoner som NUPI, FFI og IFS, 
og gjennom en etablering av en ressursgruppe for Europeisk 
forsvars- og sikkerhetspolitikk. Resultatet er felles seminarer. 

Europabevegelsen har også etablert kontakt med en rekke forskere i ulike høyere 
utdanningsinstitusjoner med ekspertise på ulike europafaglige felt.  

Det har også vært et mål å etablere en regelmessig dialog med arbeidslivets parter. Vi har 
regelmessig kontakt med NHO, men det er mer krevende å åpne dører inn mot 
fagbevegelsen.  
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Europabevegelsen har også etablert kontakt med enkelte redaksjoner og journalister i media 
med tanke på å medieutspill og å «komme på». 

Høringer i Stortinget  
Europabevegelsen har deltatt i én høring i Stortinget som gjaldt Norges innlemmelse i EUs 
finanstilsyn.  

Borgerdialoger  
Pilotprosjektet «Borgerdialoger om Europa, Norge og EU» ble gjennomført 14. oktober og 
18.  november 2015 med et representativt utvalg bestående av 22 innbyggere og lokale 
politikere over to samlinger på Litteraturhuset i Bergen. Målet var å engasjere borgere uten 
spesiell forkunnskap om EU/EØS i europapolitiske samtaler uten at premisset for samtalene 
var om man er for eller imot norsk EU-medlemskap. 

Evalueringen viste en generell positiv holdning fra deltakerne når det gjelder å ha blitt 
involvert i en politiske samtaler og økt kunnskap om ulike europapolitiske tema. En ny 
søknad om en videreføring av prosjektet og en utvikling av metodikken i konseptet ble 
avslått av Fritt Ord våren 2016, da de mente at aktiviteten ikke var offentlig nok.   

 

Valg 2017 
Facebook-kampanje om EØS 
I forbindelse med EØS-prosjektet og Stortingsvalget 2017 gjennomførte 
vi en Facebook-kampanje med 5 enkle budskap om hvorfor EØS er viktig 
for Norge. Hensikten var, i tillegg til å belyse noen underkommuniserte 
aspekter ved EØS, å stå som et motsvar til den ensidige EØS-kritikken 
visse partier kjørte i valgkampen. Hvert bilde på Facebook nådde ut til 
mellom 2000 og 3600 mennesker hver. 
 

Partienes europapolitikk 
I forbindelse med stortingsvalget 2017 evaluerte Europabevegelsen europapolitikken til de 
ni største partiene i Norge. I evalueringene ble det sett på partienes holdning til EU-
medlemskap, EØS, Schengen og europeisk samarbeid. Hvert parti ble gitt et terningkast for 
sin europapolitikk. 

Fra onsdag 30. august til torsdag 8. september ble det publisert en partievaluering per dag, 
før det kom en avsluttende oppsummering fredag 9. september. I denne perioden hadde 
Europabevegelsens nettside betydelig flere besøkende enn normalt. Evalueringen av Rødt 
ble mest lest, deretter fulgte oppsummeringen. 

Evalueringene fikk også god respons på Facebook og Twitter, hvor det blant annet kom 
tilbakemeldinger fra sentrale personer i enkelte av partiene. 
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Høyre er det eneste partiet som går inn for norsk EU-medlemskap, og med det fikk de høyeste karakter i vår 

evaluering. 

 

Grafen viser antall besøk per uke på www.europabevegelsen.no i perioden 1. januar til 18. september. Toppen 

med rød sirkel rundt viser de to ukene partievalueringene ble lagt ut. Som det kommer frem er det i disse to 

ukene det har vært høyest besøkstall på nettsiden i løpet av året. 

                 

4.2.3 Å gjøre EB relevant   
Verving 
Europabevegelsen er avhengig av sine medlemmer for både legitimitet og økonomisk bidrag. 
Det er derfor viktig at Europabevegelsen verver og rekrutterer nye medlemmer, så vel som 
sørger for at de medlemmene vi har ikke melder seg ut. Arbeidsdelingen mellom 
sentralleddet og europalagene har hovedsakelig medført at mens lagene står på stands og 

http://www.europabevegelsen.no/
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bedriver verving ansikt til ansikt, så legger sentralleddet forholdene til rette med ulike 
materiale, vervguide og give-aways, og driver verving via kampanjer på sosiale medier. 

Sekretariatet følger opp lagene for å fylle opp deres lagre av «stash», og oppmuntrer til 
forskjellige standsinitiativ. Blant de som driver mest aktiv standsvirksomhet finner vi 
europalagene i Follo og Trondheim, samt noe aktivitet hos europalagene i Hordaland og 
Rogaland. 

  

I tillegg til den store vervekampanjen høsten 2016 har sekretariatet gjennomført 16 
individuelle vervekampanjer på Facebook i samme periode. Vervefremstøtene er relativt 
korte og tar utgangspunkt i aktuelle datoer eller hendelser, som for eksempel Berlinmurens 
fall eller partienes landsmøter.  

 
Lagsamlinger 
Det har vært gjennomført 3 lagsamlinger i perioden, der europalagene kan møte med 2 
representanter hver. Lagsamlinger er et uformelt forum for erfaringsutveksling og debatt om 
sentrale europapolitiske og organisatoriske forhold for tillitsvalgte fra europalagene, 
Europabevegelsens styre og sekretariatet. Målet har vært å gjennomføre 2 lagsamlinger i 
årene uten landsmøte, og 1 samling det året vi avvikler landsmøte. 

✓ 1.- 2. april 2016 i Oslo. Hovedfokus: Verving, holdningskampanje «Norge inn i EU» og 
Borgerdialog som verktøy i opinionsarbeidet. 
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✓ 23. - 24. oktober 2016 i Bergen. Hovedfokus: Evaluering av verve- og 
holdningskampanjene, EBs spørreundersøkelse og handlingsplanen 2017 og veien 
mot LM 2017. 
 

✓ 25. - 26. mars 2017 i Oslo. Hovedfokus: Markering Romatraktatens 60-årsdag, 
europapolitisk innspill v/redaktør Magne Lerø, EØS-prosjektet og LM 2017. 

Medlemstilbud i regi av lag 
Foruten om de mange europatreffene som arrangeres i regi av europalagene er det ett lag 
som også tilbyr spesifikke medlemstilbud. EB Follo har i perioden 2015-2017 tilbud sine 
medlemmer: 

2015 

• Studiereise til Portugal og Madeira 

• Studiereise til Vietnam og Kambodsja 

• Studiereise til Nederland 

• Operaforestilling: Lohengrin 

• Operaforestilling: La Traviata 

• Operaforestilling: Flaggermusen 

• Operaforestilling: Carmen 

2016 

• Studiereise til Sicilia 

• Studiereise til Cuba 

• Studiereise til Strasbourg og Alsace 

• Operaforestilling: Tryllefløyten 

• Operaforestilling: Turandot 

• Operaforestilling: Madam Butterfly 

• Operaforestilling: Cosi fan tutte 

2017 

• Studiereise til Sofia og Bucuresti 

• Operaforestilling: Norma 

• Operaforestilling: Askepott 

• Operaforestilling: Tosca 

• Operaforestilling: Barbereren i Sevilla 
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5. Kommunikasjon – sosiale medier stadig viktigere 

3.1 Portalen iEuropa 
Europabevegelsens nettside www.ieuropa.no er en portal om Europa med unge som 
målgruppe. Målet med siden er å skape engasjement om hvilke muligheter ungdom og unge 
voksne har i et grenseløst Europa, samtidig som at det skal være en kilde for informasjon om 
hvordan disse mulighetene har kommet til. Resultatet er en dynamisk del for nyheter og 
aktualiteter, og en mer statisk kunnskapsbank som oppdateres regelmessig. 

Utgangspunktet for det faglige innholdet i kunnskapsbanken er Europautredningen – 
stortingsmelding nr. 5 (2012-2013), EØS-redegjørelser, samt bidrag fra flere eksterne 
bidragsytere som har blogget eller avgitt artikler til tidsskrifter eller til vår egen 
hefteproduksjonen som UD har finansiert i flere år. Et krav til artikler i kunnskapsbanken er 
at de er faglig fundert. 

Et viktig grep for iEuropa er å knytte seg til unge skribenter, som kan fortelle om sin 
opplevelse ved å bo i et annet europeisk land. Dette er i stor grad unge nordmenn som 
jobber eller studerer i utlandet. Skribentene står i stor grad fritt til å velge hva de vil skrive 
om. Det gjør at leserne får førstehåndshistorier om hvilke muligheter som finnes i Europa. 

Siden er utviklet med finansiell støtte fra Utenriksdepartementet. 

Sosiale medier 
Facebook en viktig kanal for iEuropa. Her legges det jevnlig ut nyhetsartikler og andre 
relevante oppdateringer, som da kommer ut til våre drøyt 1300 følgere. 

Besøk og trafikk 
I løpet av de tre og et halvt årene som har gått siden iEuropa ble lansert, har antall brukere 
av nettsiden steget jevnlig. Fra 1. januar 2016 til 18. september 2017 var 62 637 unike 
brukere innom siden.  

I 2016 var det en økning på over 20 % sammenlignet med året før. Det er særlig 
kunnskapsbanken som blir godt besøkt. Den mest besøkte siden i 2016 var EUs indre marked 
(4078 sidevisninger), deretter fulgte EUs institusjoner (3409 sidevisninger). 

Over 80 % av de som kommer inn på siden kommer via Google-søk. Dette kommer av at det 
er lagt ned mye tid og arbeid med å få siden høyt opp på Google.  
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Fra 1. januar 2016 til 18. september 2017 har iEuropa blitt besøkt over 75 000 ganger. Over 80 % av disse 

kommer inn på siden via Google-søk. 

 

I perioden 1. januar 2016 til 18. september 2017 har iEuropa hatt over 110 000 sidevisninger. 
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5.2 Europabevegelsens nettside 

Nettsiden er Europabevegelsens fremste kanal for publisering av nyheter. Her legges det ut 

artikler skrevet av styret, europalagsledere, sekretariatet og andre medlemmer. Dette er 

både artikler som har vært på trykk i aviser, og saker som kun er laget for nettsidene. 

Nettsidene skal også være en god informasjonskanal for Europabevegelsens medlemmer. 

Her skal det være lett å finne frem til relevante arrangementer, kontaktinformasjon til sitt 

nærmeste europalag og annen relevant informasjon om organisasjonen. 

Europabevegelsens nettside har i snitt rundt 10 000 sidevisninger i måneden. Det snittet har 

holdt seg relativt stabilt de siste årene. Antall unike brukere er også stabilt, med rundt 2500 i 

måneden. 45 % prosent av de som besøker nettsiden kommer via Google, mens litt i 

overkant av 30 % kommer via sosiale medier, og da i hovedsak Facebook. 

De mest besøkte sidene i perioden 1. januar 2016 til 18. september 2017 er: 

Europabevegelsen der du bor (5478 sidevisninger), Bli medlem (5342 sidevisninger) og Derfor 

sier vi ja (5000 sidevisninger). Felles for disse er at de er sider som den til enhver tid linkes til 

på forsiden. 

 

Google-søk er hovedkilden til besøk på www.europabevegelsen.no, 45 % kommer inn på denne måten. Deretter 

følger lenkeklikk i sosiale medier, med drøyt 30 %. 

http://www.europabevegelsen.no/
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Antall sidevisninger fra 1. januar 2016 til 18. september 2017 var over 200 000. 

5.3 Sosiale medier 

Sosiale medier, særlig Facebook, er Europabevegelsens viktigste kanal for kommunikasjon. 
Det legges jevnlig ut nye oppdateringer, som både er egenproduserte artikler fra egne 
nettsider og relevante saker fra andre medier. Litt i overkant av 30 % av de som kommer inn 
på nettsiden kommer via sosiale medier. 

Tilstedeværelsen på Twitter har vært noe synkende de siste årene, selv om det fremdeles er 
en regelmessig aktivitet der. Vi har per 18. september 2017 5 053 følgere på Twitter. 

Disse mediene fungerer godt til å gjennomføre større kampanjer. Det har vi blant annet sett 
ved holdningskampanjen i september 2016, EØS-kampanjen august 2017 og 
partiprogramvurderingene før stortingsvalget 2017. 

Over de siste årene har Facebook blitt en kanal hvor det er stadig større konkurranse og 
vanskeligere å nå ut med det man legger ut. For Europabevegelsen har ikke dette vært et 
stort problem. Vi når gjennomgående godt ut, og engasjerer mange av våre over 4 500 
følgere med det vi legger ut. 
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Grafen viser utvikling i likes på Europabevegelsens Facebook-side fra 1. januar 2016 til 18. september 2017. I 

løpet av denne perioden har det vært en jevn stigning, fra 3 435 til 4 532. Den største økningen kom i dagene 

etter EU-avstemningen i Storbritannia, 23. juni 2016. I løpet av 5 dager ble det da 120 nye likes på siden. 

5.4 Temahefter 

De siste årene har Europabevegelsen produsert de to temaheftene Norge i Europa (2015, 
oppdatert utgave i 2016) og EØS-avtalen (2017). 

Norge i Europa ble oppdatert i 2016. I den oppdaterte versjonen av heftet gis det korte 
presentasjoner av EØS-avtalen, EUs indre marked og fem av EUs politikkområder. Områdene 
som blir presentert er utenriks og sikkerhet, klima og miljø, migrasjon og asyl, og IKT og 
digitalisering og helse. Til sammen gir det en oversikt over hovedlinjene i politikken, hvordan 
den utformes og ikke minst hvordan den påvirker Norge.  

Den oppdaterte utgaven av Norge i Europa ble i november 2016 trykket i et opplag på 5 000 
eksemplarer. Av disse blir 4 000 eksemplarer distribuert av SubjectAid. De resterende 1 000 
er gitt til Europabevegelsens sekretariat, som har delt ut videre til lag og andre interesserte. 
Heftet er også gjort tilgjengelig digitalt. 

Heftet EØS-avtalen ble produsert og trykket sommeren 2017. Temaet for heftet er EØS-
avtalen og hva den betyr for Norge. Heftet starter med et historisk bakteppe, der det 
forklares hvordan avtalen ble til. Deretter ses det nærmere på hvilke rettigheter avtalen gir 
EØS-borgere, avtalens innhold og hvorfor Norge må ta inn så mange regler som følge av EØS-
avtalen, hva Norge betaler for deltagelsen gjennom EØS-midlene og hvilke 
samarbeidsprosjekter vi deltar i. Til slutt drøftes de demokratiske utfordringene ved EØS-
avtalen, særlig hvordan den påvirker norsk arbeidsliv. 

EØS-avtalen ble trykket opp i et opplag på 5 000. Av de blir 3 000 distribuert til skoler via 
SubjectAid, mens resterende 2 000 er gitt til Europabevegelsens sekretariat, som har sendt 
en del eksemplarer videre ut til lagene. Heftet er også gjort tilgjengelig digitalt. 

Informasjonen i de to heftene er hentet fra Europautredningen (NOU 2012:2 Utenfor og 
innenfor) og andre offentlige og forskningsbaserte kilder. De er skrevet på en lettfattelig 
måte og egner seg dermed godt for lesere som ikke er spesielt godt kjent med disse 
temaene fra tidligere. 
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EØS-avtalen, forside.            Norge i Europa, forside. 

 

5.5 Nyhetsbrev til medlemmer 

I februar 2015 begynte Europabevegelsen å sende månedlige nyhetsbrev til sine 
medlemmer, hvorav ca. 2 000 har registrert seg med epost i medlemssystemet. 

Nyhetsbrevet kommer ca. 10 ganger i året og gir et innblikk i hva som skjer i organisasjonen 
rundt omkring i landet, hvilke europapolitiske saker som Europabevegelsen til enhver tid 
jobber med og har ofte en hilsen eller oppdatering fra leder eller andre styremedlemmer.  

I 2017 har nyhetsbrevet også gjerne inneholdt en liste av artikler, kommentarer og replikker 
som Europabevegelsens tillitsvalgte har hatt på trykk. Høsten 2017 evalueres nyhetsbrevet 
og målet er å gi et mer relevant innhold og vise frem tillitsvalgte og bredden av 
medlemsmassen. 

I gjennomsnitt åpnes nyhetsbrevet av ca. 37 % av mottakerne og i gjennomsnitt 2,5 % bruker 
lenkene som ligger i de ulike sakene. Dette er over bransjestandard for organisasjoner i 
sivilsektor der gjennomsnittet er at nyhetsbrev åpnes av ca. 22 % av mottakerne. 
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Takk for oss! 



 

 

7. Godkjenning av beretning 

 

Se vedlegg. 
 

Forslag til vedtak: 

 
Europabevegelsens beretning 2015-2017 godkjennes. 

 
 
 
  



 

 

8. Godkjenning av regnskap 

 

Se vedlegg. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Europabevegelsens regnskap for 2015 og 2016 godkjennes. 
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