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Handlingsplan for BKA 2023 – 2024 1 

Skal godkjennes av årsmøtet. Rulleres hvert år. 2 

Aksjonsområde A: BKA skal arbeide for stans i all oljeleting og en 3 

rettferdig omstilling fra fossil til fornybar energi med minst mulig tap av 4 

natur. 5 

Mål: 6 

• At Norge oppnår årlige reduksjoner i eget utslipp i tråd med 55 %-målet. 7 

• At Norge umiddelbart stanser all leting etter mer olje og gass. 8 

• At Norge lager en plan og går i gang med en styrt og rettferdig avvikling av olje- og 9 

gassproduksjon. 10 

• At energiøkonomisering er i fokus nasjonalt og lokalt for å begrense behov for ny 11 

kraftutbygging. 12 

• Å etablere ny grønn industri som gir minst 100 000 nye arbeidsplasser i løpet av fem 13 

år. 14 

• At Norge vurderer klimarisiko og planlegger for nødvendige klimatilpasninger 15 

nasjonalt og lokalt. 16 

 17 

Tiltak for 2023-2024: Ansvarlig 
Etablere en aksjonsgruppe som gir innspill til flere tiltak i 

handlingsplanen bl.a. aksjoner 

Andrew og Ola 

Dimmen 

Sjekke om statsbudsjettet er i tråd med Parisavtalen. Følg opp forslag 

om en uavhengig instans til kontroll av Grønn Bok. 

Andrew og 

Landsstyret (LS) 

Flere møter med Stortingsrepresentanter i Miljø- og energikomitéen Andrew og Linda 

Følg opp anken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra 

NU og Greenpeace der BKA intervenerer 

Øyvind 

Rapport om olje og gass til lansering under Arendalsuka  Redaksjon 

Klimasmia 

Artikkelserie om olje og Arktis som rapport i Klimasmia Andrew, Halfdan, 

Alf 

Planlegging av konferanse Broen til framtiden Andrew og Linda 

Equinors generalforsamling 10. mai 2023 – Aksjon utenfor og 

aksjonærforslag mot leting og produksjon av olje og gass, også 

utenlands 

Enkeltmedlemmer+ 

Aksjonsgruppa 

Møte med oljearbeidernes fagforening SAFE Halfdan og Linda 

Klimavandring med plakatvest «Stans i all oljeleting» Lokallag 
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Aksjonsområde B: BKA skal arbeide for redusert forbruk og en 22 

samfunnsutvikling og økonomi som tar hensyn til bevaring av 23 

naturmangfold, klima og miljø.  24 

Mål 25 

• BKA vil informere om og vise muligheter for en alternativ økonomi som f.eks. 26 
sirkulær-økonomi, i motsetning til den rådende ensidige vekst-økonomien. 27 

• BKA vil støtte opp om tiltak for å redusere vårt forbruk og vår sløsing med ressurser. 28 

• BKA vil arbeide for at de lokale og sentrale politiske partiene styrker sine mål når det 29 
gjelder en helhetlig klima- og miljøpolitikk, samt at kommunene og staten har en 30 
naturvernorientert og klimaklok arealbruk og stedsutvikling (et litt uvant begrep dette, 31 

kan ‘og stedsutvikling’ strykes?. 32 

• BKA vil styrke den eldre generasjonens kunnskap om og sammenhengen mellom 33 

økonomi, klima og miljø, slik at de har et styrket kunnskaps- og kompetansegrunnlag 34 
for sin aktivisme. 35 

• En avgiftspolitikk som reduserer forbruk og primært forbruk av fossilbaserte ressurser 36 
og importerte varer med høyt klimaavtrykk, for eksempel flyseteavgift, karbonavgift 37 
til fordeling, karbontoll (ref. EU – Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM). 38 

Tiltak for 2023-2024: Ansvarlig 
Være medarrangør av Smultringfestivalen høsten 2023, og ha minst 

en representant i styret for festivalen. 

BKA 

Vestfold/Øyvind 

Etablere en arbeidsgruppe som fokuserer på sirkulær-økonomi, lage 

et innlegg i Klimasmia om dette, og spille inn momenter til 

sirkulærøkonomi til de andre aksjons/temagruppene i BKA. 

Andrew 

Stimulere lokallag til å sette søkelys på resirkulering, gjenbruk og en 

framtidsrettet forbrukerkultur, gjennom informasjon, ideer og 

praktisk støtte til tiltak. 

Andrew 

Videreføre arbeidsgruppa Lokalvalg 2023 for at partiene skal styrke 

kravene til en helhetlig klima- og miljøpolitikk ved lokalvalget 2023.  

Lokalvalgsgruppa, 

Andrew 

Gjennomføre minst 4 kurs for eldre om «Hvordan være sammen med 

barnebarn i og om natur, og samtidig kunne diskutere de store 

spørsmålene om klima og natur» i samarbeid med Nestor Kurssenter, 

samt videreutvikle nettsidene på Klimasmia som omhandler denne 

tematikken. 

BKA 

Vestfold/Øyvind 

Følge opp BKAs brev av 21.12.2022 til Barth Eide og til Stortinget 

om et offentlig utvalg for samordning av tiltak mot klimakrisen og 

naturkrisen. 

Andrew 

Styrke den eldre generasjonens kunnskap om økonomi, klima og 

miljø, slik at de har et styrket kunnskaps- og kompetansegrunnlag for 

sin aktivisme 

Klimasmia, BKA 

Vestfold 

Arbeide for en avgiftspolitikk som støtter opp under målsettingen på 

området 

Andrew + Linda 
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Aksjonsområde C: BKA skal arbeide for en trygg og klimavennlig 

samferdsel som ivaretar naturmangfold og en god arealforvaltning 
 41 

Kortsiktige mål (innen 2030):  42 

• Å vri investeringene over fra store motorveiprosjekter til utbedring av eksisterende 43 

veinett samt økt satsing på jernbane, herunder styrke jernbanens konkurranseevne mot 44 

fly.  45 

• Innføring av klimaavgifter for fly på utenlandstrafikk og på strekninger innenlands der 46 

det er gode alternative transportmuligheter.  47 

• All byplanlegging må innebære en arealpolitikk som minsker bilbruken og styrker 48 

kollektivtrafikken. Overgang til skinnegående løsninger.  49 

• Signifikante reduksjoner av priser på kollektivtrafikk.  50 

Langsiktige mål (realisering 2030 – 2050):  51 

• Etablere høyhastighetsbaner, primært høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept for 52 

langdistanse-, regional- og godstrafikk. 53 

• Etablere Nord-Norgebanen. Den bør også vurderes som del av et nasjonalt 54 

høyhastighetsnett («Norgebanen»). Ofotbanen må oppgraderes som bindeledd over 55 

Narvik mellom det norske, svenske og indirekte det finske stambanenettet. Nord-56 

Norgebanen og Ofotbanen-Malmbanen skal inngå i et samordnet nordkalottisk og 57 

internordisk transportsystem, omfattende jernbane, vei og maritim transport.  58 

  59 

Tiltak for 2023-2024 Ansvar 
Innspill til NTP2025-36 for å nå fram med BKAs budskap om mer 

jernbane, mindre motorvei, utbedring av eksisterende veinett og 

styrket kollektivtransport. 

Torstein Fjeld 

Lågen-deltaet – underskriftskampanje og videre aksjoner.  Torstein 

Arbeide for signifikante endringer av priser og avgifter på kollektiv- 

og flytrafikk 

Alf Engdal 

Arbeide kortsiktig for å styrke jernbanens konkurranseevne 

(gjennomgående nattog, sovevognkapasitet og 

vedlikeholdsetterslep) 

Alf 

Spille inn samferdselskrav i forbindelse med lokalvalget 2023 

(arealpolitikk, kollektivtrafikk og skinnegående løsninger), herunder 

gjennomføre aktuelle aksjoner. 

Alf, Valggruppa, 

lokallag 

Drive kampanjer med søkelys på jernbane, annen skinnegående 

transport og integrerte trafikksystemer i et helhetlig klima- og 

miljøvennlig samferdselspolitisk konsept. Bruk av media og andre 

kommunikasjonskanaler.  

Bjørghild des 

Bouvries, Helene 

Vacarisas, Torstein 

Gjennomføre et seminar på Litteraturhuset våren 2023 i regi av 

Samferdselsgruppa. 

Thor Bjørlo 

Lage en artikkelsamling om samferdsel i rapportserien til 

Klimasmia 

Halfdan Wiik, Alf 

Sammen med andre organisasjoner, arbeide for Nord-Norge-banen 

og utvikling av andre viktige banestrekninger og infrastruktur i nord 

Gunnar Kajander, 

BKA Tromsø, andre 

lokallag 
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Være en pådriver for nye og oppdaterte utredninger om 

høyhastighetsbaner i privat og offentlig regi.  

Thor 

Samarbeide med nærstående og beslektede organisasjoner med 

samme agenda 

Torstein, Helene, 

Bjørghild 

 60 

 61 

 62 

Aksjonsområde D: BKA skal arbeide for solidarisk, global omstilling og 63 

klimatilpassing 64 

Mål 65 

• Norge øker bidragene til klimatiltak og klimatilpassing i utviklingsland til 65 mrd. kr. 66 

pr. år innen 2030, fra dagens nivå på ca. 10 mrd. Det nye beløpet er i henhold til 67 

Kirkens Nødhjelps rapport fra 2018 om Norges rettmessige andel som rikt, 68 

oljeproduserende land (Norway’s fair share of meeting the Paris Agreement). 69 

• Felles erklæring fra søsterorganisasjoner av Grandparents for Climate om at FNs 70 

klimafond må økes kraftig innen 2025, opp mot FNs definerte målsetting om 100 mrd. 71 

USD pr. år.  72 

• Norge blir medlem av BOGA (Beyond Oil and Gas Alliance) i løpet av 2024 73 

• Norge, som et rikt, oljeproduserende land, går foran i internasjonalt klimaarbeid ved 74 

økt internasjonal klimabistand og ved å oppnå egne klimamål. 75 

 76 

Tiltak 2023 - 2024 Ansvar 
Lobbyvirksomhet i samarbeid med ForUM m. fl. mot politiske 

partier og mot Stortinget for å øke klimabistanden vesentlig  

Andrew og landsstyre 

Delta aktivt i klimagruppa i ForUM for Utvikling og Miljø Andrew 

Delta i nettverket European Grandparents for Climate og 

arbeide for felles utspill 

Andrew og Linda  

Utdeling av Verdens Beste Nyheter lokalt i mai og i samarbeid 

med Changemaker 

Linda og lokallag 

Arrangere et internasjonalt seminar i 2024 for EGC og andre 

søsterorganisasjoner 

Andrew, Linda og komité 

Samarbeide med Miljøagentene for å få Norge til å bli medlem 

av BOGA (Beyond Oil and Gas Alliance) 

Landsstyret 

Arbeid mot grønnvasking av fossil energi nasjonalt og 

internasjonalt 

Landsstyret/European 

Grandparents for Climate 
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Organisasjonsutvikling 81 

Mål 82 

• Antall lokallag skal øke fra 17 til minst 20. Øke antall lokale grupper   83 

• Lokale lag og grupper skal ha jevnlige aksjoner, være tydelig til stede lokalt og 84 

få flere aktive medlemmer 85 

• Medlemstall øker 10 % i året 86 

• BKA skal jevnlig være synlig i nasjonale og lokale media 87 

• BKA skal være en god arbeidsgiver for de ansatte 88 

• BKA sentralt skal arbeide for å hjelpe og styrke lokallagene i deres arbeid. 89 

 90 

Tiltak 2023 - 2024 Ansvarlig 
Fortsette ordningen med lokallagskontakter der lokallag og 

grupper er fordelt blant landsstyrets medlemmer 

Landsstyret 

Månedlig informasjon til lokallagene og lokale grupper Linda og Andrew 

Tre lokallagssamlinger i løpet av året, den ene i Oslo 4.2 Landsstyret 

Overgang til SmartOrg fra 1.1.23. Kurs for styret og lokallag Sekretariatet 

Landsmøtet i Stavanger i mai 2023 Andrew i samråd med 

lokallag Sør Rogaland 

BKA deltar på Arendalsuka sommeren 2023 

 

Egen gruppe med 

Andrew som koordinator 

Klimasmia går over i en driftsfase med egen redaksjon. 

Styrking av redaksjonen med en medarbeider i 20 %. Lokallag 

inviteres til aktiv bruk av både barnedelen og kunnskapsdelen 

Andrew, Halfdan, Marie 

+ lokallag 

Ukentlige møter i sekretariatet og mellom generalsekretær og 

styreleder og mellom sekretær og generalsekretær. 

Arbeidsutvalget (AU) – generalsekretær, styreleder, nestlederne 

- møter annenhver uke. Medarbeidersamtale mellom 

generalsekretær og styreleder to ganger årlig. 

AU, Andrew, Silvia,  

Innen første halvår 2023 evaluere sekretariatets funksjoner og 

behovet for økt kapasitet 

AU 

Skaffe en oversikt over mulighetene for å øke organisasjonens 

inntekter ut over medlemskontingent 

Andrew 

Plan for verving der også en vurdering av facebook-verving 

inngår. 

Andrew med input fra 

lokallag og grupper 
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