
 
           Avd. Fornebu 
 

 

Medlem i Telepensjonistenes forening Fornebu – hvorfor det? 

Å være medlem i vår lokale pensjonistforening gir både hygge og muligheter. Du kan delta i 

det sosiale fellesskapet ved å være med i et nettverk hvor du treffer tidligere kollegaer, 

hører ulike foredrag, deltar på turer eller blir med i spesielle interessegrupper som f.eks. 

data, vinsmaking, slektsforsking mm.  

Alle medlemmer får tilsendt bladet Telepensjonisten 4 ganger i året. Der og i Nettavisen kan 

en lese om viktige nyheter fra Forbundet og artikler om andre forhold av interesse for 

telepensjonistene. 

Lokalforeningen arrangerer minst seks medlemsmøter med foredrag og servering og også 

minst 6 mer uformelle kro-møter i løpet av et år. Alle finner sted i våre lokaler i Kongensgate 

21. 

I dag vil vi gjerne minne om en annen side av medlemskapet.  

Vi er som kjent en lokalforening under Telepensjonistenes Landsforbund (TLP). TLP samler 

alle lokalforeningene i Norge og er en partipolitisk uavhengig og nøytral 

interesseorganisasjon.  TLP har som formål å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og 

velferdsmessige og kulturelle interesser for medlemmene. 

 

TLP samarbeider gjennom SAKO med andre pensjonistforbund og vår forbundsleder deltar i 

alle møter i regi av SAKO. Dette samarbeidet er regulert i en egen avtale hvor 

Pensjonistforbundet er sekretariat for SAKO. Pensjonistforbundet er også det eneste 

pensjonistforbund som har formell drøftingsrett med Regjeringen vedrørende bl. a. 

trygdeoppgjøret (regulering av våre pensjoner) og saker som gjelder pensjonister og eldre i 

statsbudsjettet. Forbundet er høringsinstans for bl. a. offentlige utredinger og rapporter som 

omhandler forhold som angår pensjonistene.  

Følgende pensjonistforbund er med i SAKO-samarbeidet: 

 Jernbanepensjonistenes Landsforbund 

 Postpensjonistenes Landsforbund 

 Politiets Pensjonistforbund 

 Statens Vegvesenets Pensjonistforbund 

 LO Seksjon stat 

 Fagforbundets pensjonistforbund (kommunal sektor) 

Dette samarbeidet styrker vår posisjon og innflytelse mot myndighetene ved at vi framstår 

samlet med over 200 000 medlemmer. Dette gjelder både ved drøftinger relatert til 



regulering av pensjonen og i forbindelse med høringsuttalelser om forhold som angår 

pensjonistene. 

 

Saker som står høyt på prioriteringslista til TLP er blant annet Samhandlingsreformen som 

skal gi rammer for en trygg og verdig alderdom for oss alle og reforhandlingen av 

pensjonsreformen i 2017. 

 

TLP forsøker gjennom mulige kanaler å påvirke de årlige reguleringer av 

pensjonsutbetalingene vi får fra Telenor pensjonskasse. 

Det er også veldig viktig å sikre den økonomiske støtte Forbundet får årlig fra Telenor Norge.  

 

Jo høyere antall medlemmer vi har – jo større er vår påvirkningskraft. Det er derfor svært 

viktig at vi samler så mange som mulig av våre tidligere kollegaer i foreningen vår. 

Medlemskap i Telenors pensjonistforening er åpent for alle ansatte og tidligere ansatte i 

Televerket/Telenor eller i bedrifter som er utskilt fra Telenor, deres ektefelle/samboer og 

gjenlevende ektefelle/samboer.  

Kjenner du noen mulig medlemmer som ikke er med – prøv å få de til å melde 

seg inn! 

 

Hilsen styret i Telepensjonistenes forening Fornebu 


