
7 Tblepensjonisterces
Løndsforbund

Arsrapport 2012 for Telepensjon istenes Landsforbu nd

lnnledning
Landsmøtet 2009 vedtok Landsstyrets myndighets- og ansvarsområde, Jfr. Landsforbundets
Vedtekter §§ 10 og 11, sitat fra § 10;

"Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder
nestleder, sekretær, kasserer og 5 styremedlemmer. Ved valg til Landsstyret bør det legges
vekt på å oppnå best mulig kjønnsmessig og geografisk fordeling av tillitsvervene.
Funksjonstiden for de tillitsvalgte er 2 år.
Landsstyret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst fem
styremedlemmer krever det.
Landsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 4 styremedlemmer er til
stede.
Protokoll fra Landsstyrets forhandlinger sendes forbundets tillitsvalgte og lokalforeningene."

1. Tillitsvalgte

1.1 Landsstyret

Leder: Anni Milward Gjøvik
Nestleder: Mai-Britt Løken Østfotd
Sekretær: Arne Aastorp Fornebu
Kasserer: Kjell Engen Gjøvik

Styremedlem Nils Bøe Bodø
Styremedlem Wenche Fahsing Namsos
Styremedlem Bjarne Ulvang Bergen
Styremedlem Eva Marie Kvelland Oslo
Styremedlem Berit Olafsen Larvik

1. Varamedlem Dagunn Klakegg Sogn og Fjordane
2.Varamedlem lngvar Kallevik Kristiansand
3. Varamedlem Jan Andreassen Glåmdal

1.2 Arbeidsutvalget

Leder: Anni Milward
Nestleder Mai-Britt Løken
Sekretær Arne Aastorp fram til 31.12.2012
Kasserer Kjell Engen
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1.3 Revisorer
Revisor 1: Sigrid Ranheim Fornebu
Revisor 2: Kåre Johansen Fornebu
Vararevisor: Kitty Fossum Fornebu

1.4 Valgkomite
Leder: Odd-Kåre Kvalheim Lillehammer
Medlem: Gerd Blomstrand Kristensen Bodø
Medlem: Berit Kopren Stavanger
Varamedlem Jarl Clasen Fornebu

1.5 Telepensjonisten
Redaktør: Berit Nylund Bergen

l.6.Nettavisen
Redaktør Karsten Karlsen Østfold

2. Landsstyrets virksomhet

2.0 Administrasjon
2012 har på alle måter vært et særdeles utfordrende år. Arsaken er i hovedsak knyttet til
økonomi og den usikkerhet som har preget alle aktiviteter gjennomgående fra begynnelse til
slutt. Landsstyrt har også dette året nedlagt en betydelig arbeidsinnsats. Tillitsvalgte, spesielt
de valgte til vervene iArbeidsutvalget legger bak seg et særdeles arbeidskrevende år, med
kontinuerlig usikkerhet og endringer i eksterne forhold.

I den hensikt å bedre den økonomiske situasjonen for Forbundet, har ingen av
Arbeidsutvalgets medlemmer fakturert ekstra timer for et høyt antall timer hjemmearbeid.
Saksbehandler for landsmøtesaker med høringsrunder i september og oktober har fakturert
for dette arbeidet etter anslag 40 timer. I og med at de fleste i tillegg har 4 timers reisevei
tur/retur til Forbundskontoret, har hjemmearbeidet også bidratt til reduserte reiseutgifter.
Fysiske møter iArbeidsutvalget er halvert sammenlignet med forrige landsmøteperiode.
Denne praksis har da heldigvis sterkt medvirket tilforbedret årsregnskapet for 2012. Det må
imidlertid nevnes at omtalte praksis er langt utover de forventinger og premisser som
Landsmøtet2011 vedtok for nevnte verv. Sitat fra Landsmøteprotokollen Sak 6;

"For pålagte arbeidsoppgaver utover det som tillitsvervet normalt krever, kan det gis et
honorar basert på Statens pensjonistlønn (kr 165 pr. time i 2011) ". Denne satsen er i 2012
på kr 170,-.

Arbeidsutvalget bestemmer selv den interne fordeling av arbeidsoppgavene og i perioden
2011-2012 har punktet arbeidsfordeling vært et fast punkt på agendaen.

Landsstyret fremhever derfor at en slik idealisme og praksis ikke gir et reelt og økonomisk
riktig bilde av drift og arbeidstilfang i Forbundet. Av den grunn bør budsjett.2013 settes opp i

tråd med det som må betraktes som et minimum av reelle kostnader. Det bør samtidig
informeres om hvilke forventninger som ligger i de forskjellige tillitsvervene, med sikte
på å få en god oversikt over anslått arbeidsmengde og omtrentlig forventet innsatstimer for
tillitsvalgte som skalgå inn ifremtidige Arbeidsutvalg.

Side 2



3. Arbeidsutvalget
I likhet med foregående år har arbeidsoppgavene i hovedsak blitt utført fra hjemmekontor.
Med utveksling av meldinger via den enkeltes e-postkasse og telefonsamtaler har dette gått
greit. Forbundskontoret har vært betjent en gang i uken for blant annet henting av post og
andre "vedlikeholdsoppgaver". Det har også i2012 vært svært få henvendelser fra
lokalforeningene. Forbundets e-postkasse har i hovedsak vært håndtert fra hjemmekontor.

Bruk av elektronisk verktøy er aktivt benyttet. Skriftlig korrespondanse/kontakt, innad i

Iandsstyret og med lokalforeningene, er videreført via e-postkassene. Samtlige
lokalforeninger betjener nå e-postkassene. Dette har selvfølgelig gitt seg positivt utslag på
portoutgiftene.

Det er heller ikke i 2A12 kommet innvendinger på bruken av elektronisk verktøy. I brev datert
2.2.12 til lokalforeningene, ble retningslinjene for bruk av lokale e-postkasser oppdatert. Ved
endring i de lokale styrene er det viktig at blant annet ansvarsforhold og bruUskifte av
passord for de lokale e postkassene er kjent og etterleves.

Landsstyret mener at vi fortsatt lykkes med en aktiv og tidsaktuell informasjon gjennom blant
annet Telepensjonisten, Nettavisen, Månedsbrevene og ordinære brev^

Forbundets lokaler ligger i Kongens gate 21 i Oslo sentrum. Vi har leiekontrakt med Telenor
Eiendom. Kvadratmeter pris var kr 897 ,- i 2012. Det er i utgangspunktet en rimelig leiepris i

forhold til beliggenhet, selv om det for leietakerne er en stor utgiftspost i regnskapet.
Arbeldsutvalget har sporadisk diskutert muligheten for å få redusert leieprisen, og tok
spørsmålet opp med Telenor i møte 11. september 2012. Telenor Eiendom er imidlertid et
selvstendig selskap i konsernet og bestemmer selv blant annet leiepriser for egne lokaler.
Saken er dermed lagt midlertidig på vent da det også har vaert antydet at Kongens gate 21

kan bli lagt ut for salg en gang i fremtiden.

Forbundet administrerer leiekontrakten og innbetaler total husleie for samtlige leieobjekter
Ieid av både Forbundet og lokalforeningene, Bergen, Fornebu og Oslo. Etter fakturert beløp
pr kvartal fra Forbundet, som i praksis er å anse som framleier, betaler de nevnte
lokalforeninger husleien for egne lokaler.

4. Lokalforeningene
Det er heller ikke i 2012 endringer i antall lokalforeninger, og ved utgangen av 2012 har vi 35
lokalforeninger representert i samtlige fylker. Det er ikke innmeldt prosjekt eller planer om
etablering av undergrupper eller lokale klubber. Med referanse til innsendte årsberetninger
for 2012 er aktivitetene i de fleste foreningene fortsatt allsidige med tema som oppleves som
aktuelle og nyttige for våre medlemmer.

Felles for aktivitetene er fortsatt turer i inn- og utland, kursvirksomhet lokalt og ikke minst
medlemsmøter med variert program hvor oppmøtet fremdeles må karakteriseres som svært
bra.

5. Økonomi
Revidert regnskap for 2012 er gjort opp med et overskudd på kr 357 429,73 mens vedtatt
rammebudsjett på landsmøtet for samme år var anslått til et overskudd på kr 46 100,-.
Landsstyret konstaterer at overskuddet er bedre enn forventet og at driften av Forbundet må
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sies å være på et nøkternt nivå. De største regnskapspostene er på faste utgifter som er
vanskelig å redusere, blant annet vårt medlemsblad Telepensjonisten, husleie og
honorar/lønn til sentrale tillitsvalgte og redaktørene.

Midlene som enten er overført eller anvendt direkte for lokalforeningene utgjør kr 1 625 600,-
eller hele 75,3 o/o av de samlede driftsutgiftene, jfr. Resultatregnskap for 2012.

Forbundets største inntektspost har siden tidlig på nittiårene vært tilskuddet fra Telenor. Fra
20AG12007 har beløpet vært på 2 millioner kroner pr år, etter konkret søknad det enkelte år
og med utbetaling to ganger i året. Jfr. imidlertid omtale av samme sak i årsrapport for 2011.
I tråd med praksis sendte Forbundet søknad for 2012 og mottok et raskt svar; avslag på hele
søknaden.

Landsstyret har redegjort for saksgangen i interne brev og Månedsrapporter om den
konkrete søknaden, møtet med Telenor 11. september og det endelige resultatet.

Resultatet ble en betydelig reduksjon og Forbundet får fra og med 2013 1 ,5 millioner kroner
pr år. Avtale er inngått med administrerende direktør for Telenor Norge, men det er knyttet
stor usikkerhet til selve avtalen som har følgende reservasjon;
"Avtalen vil være gjenstand for revurdering dersom det blir foretatt endringer i den
øverste ledelsen i Telenor Norge AS."

Ved et eventuelt skifte i den øverste ledelse eller uforutsette hendelser i markedet, kan
dermed tilskuddet reduseres eller i verste fall opphøre. Avtalen med Telenor var ment å

være forutsigbar for både Forbundet og lokalforeningene, men med avtaletekst som anførl,
blir forutsigbarheten fortsatt usikker. Landsstyret har fått kritikk for redusert tilskudd, men
Forbundet har ingen forhandlingsrett på denne støtten og er derfor avhengig av
administrasjonens gode vilje. Avtalen med nevnte reservasjon har en varighet på 3 år (2013-
2015). Forutsatt at avtalen etterleves slik det fremgår av angitt varighet, vil det før avtalens
utløp i 2015, igjen være nødvendig med ny søknad og samtaler med Telenor. Det er i

henhold til avtalen med Telenor ingen bindinger til hvordan Landsforbundet skal bruke
tilskuddet.

Landsstyret har på denne bakgrunn vært nødt til å håndtere ett år av gangen. Sittende
landsstyret er kontinuerlig på vakt for endringer som eventuelt får følger for inngått avtale.
Fremtidig landsstyrer bør også gi dette forholdet full oppmerksomhet i neste
landsmøteperiode. Så langt det er praktisk mulig bør Landsforbundet forberede seg på at
dagens tilskudd kan bli ytterligere redusert i årene fremover.

5.1 Kompensasjon for betalt merverdiavgift
Forskriften som ligger til grunn for søknad om refusjon mv. har vilkår som må være oppfylt
av frivillige/ideelle organisasjoner. Videre skal alle regnskap fra lokalavdelingene
oppsummeres og redegjøres for av sentralleddet (Forbundet) og revideres av statsautorisert
revisor.

Forskriften administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet som bl.a gjennomfører stikkprøver
av de lokale årsregnskapene. Ut fra deres vurdering og for regnskapsårel2A12 ble det ufført
stikkprøver for Bergen, Fornebu og Trondheim. Lokale regnskap ble oversendt og etter en
del detaljinformasjon aksepterte Lotteritilsynet vår søknad for året 2011.

Side 4



I desember 2012 fikk vi refundert betalt merverdiavgift for sentralledet (Forbundet) med kr
48 895.- og for lokalledet (lokalforeningene) med kr 92 232,-. Lokalforeningene ble i brev
datert 13.12.2012 informert om utbetaling fra Forbundet av de respektive beløp 1 . februar
2013.

5.2 Statstilskudd
Rutinen for tilskudd til pensjonistorganisasjonene gjennom de årlige statsbudsjettene er
tidligere sendt samlet til Pensjonistforbundet som videre har fordelt midlene pro rata på de
respektive pensjonistorganisasjonene, herunder Telepensjonistenes Landsforbund. I 2012\a
Arbeids- og velferdsdepartementet fram en ny Forskrift som endret denne praksisen.
Forskriften er vesentlig for blant annet Forbundet og gjengis i sin helhet slik den ble publisert
på nettet 02.11.12;

"Landsdekkende pensjonistorganisasjoner kan nå søke om tilskudd for 2013
Søknadsfrist er 10. desember 2012.

Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og
eldrepolitiske arbeid. Målet er øktengasjement og aktivitet på området. Med forbehold om
Stortingets budsjettvedtak er total ramme for tildeling av tilskudd kr 10 530 000,-.

Hvem kan få tilskudd?
Målgruppe for tilskuddsordningen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som
formål å fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske,
helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.

Krav til organisasjonen
Det kan ytes tilskudd til organisasjoner som;
. er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som

hovedom råde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse.
. er registrert i Frivillighetsregisteret.
o er demokratisk oppbygd, partipolitisk uavhengig og nøyiral, og er åpen for alle som

tilhører denne gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
. har minimum 2 000 medlemmer som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen i form

av årlig betalt kontingent, og har til sammen minst åtte tellende lokallag i minst åtte fylker.

Med tellende lokallag menes lag som er selvstendig enhet i organisasjonen med selvstendig
Økonomi, men sender årsrapporter til sentralleddet. Laget må ha vedtekter, minst 15
betalende medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Fylkeslag som fungerer
som lokallag, regnes som tellende lokallag.

For tilskuddsåret 2013 er det tilstrekkelig at organisasjonen er registrert i Frivillighetsregistret
senest i 2012.

Størrelsen på tilskuddet
Tilskuddet består av grunntilskudd på kr 20 000,- og en del som fordeles med grunnlag i

medlemstall.

Søknaden
Søknaden må fylles ut på eget søknadsskjema.
Med søknaden skal det vedlegges dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om
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vilkårene for å få tilskudd er oppfylt. Nødvendig dokumentasjon er;
. vedtekter
. årsrapport og regnskap 2011
. aktivitetsplan for 2013
o antall betalende medlemmer ved utgangen av 2011 skal fremgå og være bekreftet av

revisor.

Søknader framsatt etter søknadsfristen og ufullstendige søknader kan bli awist.
Søknader om tilskudd behandles av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Direktoratet kan stille nærmere krav til regnskapsførsel, revisjon og innholdet i

organ isasjonenes rapporteri ng.

Søknaden skal sendes inn både elektronisk og signert papirutgave."

Landsstyret hadde alle dokumentene klare for signering i Landsstyrets møte 6. desember og
leverte søknaden direkte til Direktoratet (NAV) samme dag.

Landsforbundet hadde allerede lagt om rutinene for rapportering og maktet dermed å levere
søknad med god margin tilfristen på 10. desember.

Avsluttende merknad til kap. Økonomi:
Tidligere landsstyrer for Telepensjonistenes Landsforbund har ved flere anledninger
påpekt at inntektene reduseres, mens utgiftene av ulike årsaker øker. Forbundsleder for
landsmøteperioden 2A09-2U 1 presiserte også dette forholdet på siste landsmøtet i

Drammen under behandlingen av Rammebudsjett for årene 2011- 2012.

Sittende landsstyre gjentar denne presiseringen. Ubalansen forsterkes ytterligere for hvert
år. Utgiftssiden er i 2012 redusert så langt dette kan forsvares, Ytterligere reduksjoner vil
endre Landsforbundets muligheter til å være en bidragsyter til blant annet eldrepolitisk
arbeid og generelt samfunnsengasjement. Situasjonen må derfor defineres som kritisk
hvis ikke Landsmøte|2013 vedtar en bedre balanse mellom inntekter og utgifter i

Rammebudsjettet for årene fremover.

Det er som kjent en innbyrdes avhengighet mellom den sentrale og lokale organisasjonen,
ikke bare i struktur og myndighetsområder, men først og fremst iforhold til myndighetene.
Landsstyret anmoder derfor Landsmøtet2013 om å vedta løsninger som gir både den
sentrale og den lokale organisasjonen økonomisk grunnlag for fortsatt å levere gode
tilbud/tjenester til med lemmene.

6. Medlemsverving og medlemsutvikling
Landsstyret registrer en betydelig nedgang i antall nye medlemmer i 2012 og håper at neste
år blir et bedre år for rekruttering av nye medlemmer. Videre registrerer vi en merkbar
avgang i betalende medlemmer for 2013 utfra lokalforeningenes innsendte årsregnskap.

Medlemmene er en viktig del av Forbundets kapital og Landsstyret uttrykker bekymring om
denne trenden forsterkes i årene fremover. Når årsrapporten avsluttes, konstaterer
Landsstyret at verving av nye medlemmer 2012 er halvert iforhold tilforrige år.

7. Samarbeidet mellom Landsstyret og lokalforeningene
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Landsstyret ser med tilfredshet at de lokale styremedlemmene fortsatt utøver sine verv på en
meget god måte. Etter det vi erfarer er det få henvendelser til Forbundskontoret som angår
selve driften av lokalforeningene. I høringsfasen av Vedtekter til Landsmøtet2013, har
Landsstyret merket seg at noen lokalforeninger ideelt sett skulle ønske utvidet handlefrihet
og har forsøkt å etterkomme dette ønsket i forslag til vedtekter for kommende periode.

Ordningen med prosjektstøtte er etter Landstyrets erfaring 2012 ikke spesielt etterspurt av
lokalforeningene. I inneværende år er det kun utbetalt prosjektstøtte til to foreninger.

De fleste lokalforeningene har Hjemmesider, men som i tidligere år er oppdateringer noe
varierende. Landsstyret har forståelse for at noen lokalforeninger kan slite med en oppdatert
hjemmeside, men uttrykker igjen ønsket om at styrene av og til har hjemmesiden til drøfting.
Vi minner om at Hjemmesidene er et viktig markedsføringstiltak og bør derfor vurderes ut fra
en slik vinkling.

8. Lederkonferansen 2012
Landsstyret behandlet rammene for program til årets lederkonferanse i styremøtet 11.10.11,
Sak 37111 og godkjente planen fremlagt av Arbeidsutvalget som fikk fullmakt til å videreføre
det skisserte opplegget.

Endelig program og gjester ble godkjent i Landsstyrets møte 8.desember 2011, Sak 42111.
Foreløpig informasjon om Lederkonferansen i dagene 21. - 23. mai 2012 ble gitt både i

Månedsbrev, på Nettavisen og i brev datert 17.10.11 til alle lokalforeningene. lnnkalling ble
sendt i brev datert 29.2.2012.

Følgende program ble gjennomført:
. Samhandlingsreformen v/omsorgssjef Randi Skare, Vestre Toten kommune
. Pensjonistforbundets arbeid og samarbeid med TPL v/generalsekretær Harald Olimb

Norman
o Eldreomsorg og ny teknologi v/administrerende direktør Telenor Norge, Berit Svendsen
. Regnskapsføring 2012 - sentralt og lokalt ansvar v/forbundskasserer Kjell Engen
. Gruppearbeid

Landsstyret er opptatt av at lederkonferansene skal oppleves nyttige og bidra til oppdatering
av kunnskap for deltakerne. For første gang stitte vi spørsmål på et evalueringsskjema som
alle deltakerne måtte besvare. Vifikk særdeles gode tilbakemeldinger både på tema og
gjennomføring av konferansen. Svarene ble over all forventning positive og Landsstyret
konstaterer at Lederkonferansen 2012 ble en suksess. Besvarte evalueringsskjema ble tatt
inn i Månedsbrev juni2012 og på Nettavisen.

9. Helse- og omsorgsutvalget
Landsstyret vedtok i møte 22.juni, Sak 2911 1 at rådgivende utvalg, Helse- og
omsorgsutvalget, fortsetter og med den sammensetning som ble vedtatt i forrige
landsmøteperiode. Jfr. Landsstyrets beretning 2009-2011, sidene 2 - 4. Medlem Hans
Krugerud (lokalleder for Østfold lokalforening i 2009) ble erstattet med Mai-Britt Løken (valgt
tit tokalleder i 2011). Etter anmodning fra utvalgsleder tiltrådte lokalleder for Fornebu, Truls
Langeggen utvalget høsten 2011.

I 2A12 har det ikke vært møter i Helse- og omsorgsutvalget. Dette skyldes først og fremst at
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Helse- og omsorgsdepartementet ikke har hatt mange aktuelle høringsnotat innenfor denne
sektor dette året.

Forbundet har besvart ett høringsnotat inneværende år;
Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og oppheving av
awiklingsloven.

10. Informasjon og kommunikasjon

{0.1 Telepensjonisten
Medlemsbladet Telepensjonisten når alle medlemmer og er fortsatt et viktig bindeledd
mellom landsstyret og det enkelte medlem. Medlemsbladet kommer ut med 4 blad for året
og sendes til medlemmenes privatadresse. Redaktøren ble tilsatt 1.1.2012 og har etter
Landsstyrets erfa ri ng fu ngert meget ti lfredsstillende i sti I I in gen.

10.2 Nettavisen
Redaktør Karsten Karlsen fortsatte som redaktør også i 2012.

Landsstyret har kontinuerlig arbeidet for å komme fram til en brukervennlig layout, med
aktuelt stoff som inviterer til så vel lesevennlighet som faglig utbfite for leserne.

Det er landsstyrets inntrykk at Nettavisen fungerer etter hensikten, selv om vi stadig
registrerer forbedringsmuligheter. Nettavisa er kontinuerlig til drøfting/bearbeiding i

samarbeid med redaktøren. Det er utarbeidet strategifor nettavisen både sentralt og lokalt.
Strategien er tatt inn i forslag til Handlingsprogram for kommende landsmøteperiode, men
strategi på området informasjon/markedsføring bør ikke forbli et statisk vedtak. Også denne
strategien bør sporadisk drøftes ifremtidige landsstyrer med sikte på oppdateringer i tråd
med øvrige områder.

10.3 Månedsbrev
Månedsbrev er videreført i inneværende landsmøteperiode og vårt inntrykk er at
Månedsbrevet er nyttig og blir godt mottatt og lest. Så langt tid og anledning strekker til bør
månedlige oppdateringer av aktuelle nyheter fortsette.

10.4 Lederens hiørne
Nyheter blir raskt foreldet og for å informere våre medlemmer mens nyhetene enda er
"ferske" har forbundslederen i samarbeid med redaktøren etablert Lederens hjørne i

Nettavisa.

11. Samarbeidet mellom landsstyret og andre pensjonistorganisasjoner
Landsstyret opprettholder et godt samarbeid med Pensjonistforbundet og de muligheter som
dette samarbeidet gir for å kunne fremme telepensjonistenes synspunkter overfor
myndighetene. Forbundsleder var medlem av Pensjonistforbundets forhandlingsdelegasjon
for året 2012 og var følgelig med i møter med Arbeidsdepartementet i tilknytning til årets
trygdeoppgjør og interne møter i samme sak.

12. Viktige saker iverksatt fra 1 .1,2012

1 2.1 Samhandlingsreformen
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Fra 1. januar 2012 ble den meget omtalte samhandlingsreformen iverksatt og dermed startet
lmplementering av den største helsereformen som noen gang er gjennomført i Norge. Målet
med regjeringens reform er at alle brukere med tiden skal få et bedre helsetilbud, eller som
klart uttrykt fra Regjeringen/Helse- og omsorgsdepartementet målsetting; rett behandling på
rett plass og til riktig tid.

Fra samme tidspunkt ble kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven opphevet.

Landsstyret følger nøye med utviklingen, men ser allerede nå at våre bekymringer for at
manglende ressurser vil bli fremtredene har vært begrunnet. Vi konstaterer at det er store
ulikheter mellom de respektive kommunene og at Kommunenes Sentralforbund ikke makter
å styre utviklingen i henhold til målene. Etter det vi forstår er både de menneskelige og
økonomiske ressursene for lave. Videre synes helseforetakene å være en lite heldig
sykehusmodell dersom målet er at pasientene skalfå et bedre helsetilbud. Som uttalt av en
sentral politiker; ventelistene defineres nå som sykehusenes ordrereserver.

På høsten skiftet Regjeringen helseminister og ny, Jonas Gahr Støre forsøker å dempe de
negative sidene ved innføring av helsereformen. Landsstyret tar ikke stilling til hvorvidt han
vil lykkes, men registrerer at den nye ministeren har satt i verk flere utbedringer, blant annet
innenfor de områdene som kan styres etter politiske prinsipper og føringer.

I kjølvannet av denne gjennomføringen har Helse- og omsorgsdepartementet sendt flere
interessante saker til Storting et. 7 .12.12 kom blant annet Melding St.I 0 (2012-2013) -
God kvalitet - trygge tjenester. Meldingen er nå til komitebehandling i Stortinget.

1 2.2 T ry gdeoppgjø ret 201 1
Trygdeoppgøret ble sluttført 16. mai 2012 med et resultat på 2,89 o/o for alderspensjonister.
Regjeringens anslag for lønnsvekst ble under hele oppgjøres drøftet i media og mens
lønnsforhandlinger for de yrkesaktives fagforningerlhovedsammenslutninger pågikk for fullt.
Etter Landsstyrets vurdering er det svært uheldig at ordinære lønnsoppgjør ikke er sluttført
før trygdeoppgjørets grunnlag er klart, ikke minst at den gjennomsnittlige årslønnsveksten for
yrkesaktive ikke er (ent. Pensjonistforbundet har en årrekke forsøkt å få endre tidspunktet
for trygdeoppgjøret, men her har regjeringen hatt sterke motforestillinger.

lnformasjon om årets trygdeoppgjør er gjengitt iTelepensjonisten og burde være vel kjent
blant vår medlemmer. Konklusjonen er selvfølgelig at Landsstyret er sterkt misfornøyd med
årets trygdeoppgjør og konstaterer at landets pensjonister helt klart var den tapende part
både i reguleringen av pensjonene ved trygdeoppgjøret og gjennom regjeringens
statsbudsjett for 2012 og 2013.

12.3 Trygdeavgiften på stedet hvil
Regjeringens skattepolitikk går i høyeste grad ut over landets pensjonister. Fra 2011 ble som
kjent trygdeavgiften økt, bare for pensjonistinntekter og vi fikk et påslag på 1,7 o/o.

Trygdeavgiften ble dermed øktfra 3 % til 4,7 o/o og vi fikk en betydelig skatteskjerpelse.
Saken vil bli holdt varm i Pensjonistforbundet og krav om endringer blir fremsatt ved enhver
anledning inntil trygdeavgiften for pensjonistene blir satt tilbake til opprinnelig 3 %. Kravet var
et selvfølgelig prioritert krav til Statsbudsjettet 2013.

12.4 Banklovkommisjonens lnnstilling ll
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Banklovkommisjonens arbeid har pågått i flere år og utvalget har levert flere innstillinger. På

sommeren 2012 kom Banklovekommisjonens utredning nr 26; Pensjonslovene og
folketrygdreformen ll, NOU 2012:13.

Forbundet anskaffet innstillingen og anmodet Odd-Kåre Kvalheim om å være rådgiver i

saken. Dette ble akseptert og Kvalheim har dermed bidratt til at <landsstyret kunne sende et
meget klart svar til Pensjonistforbundet som var høringsinstans. Kvalheim ble i tillegg
oppnevnt fra Pensjonistforbundet i det interne utvalget som er etablert her.

1 vårt svar, brev datert 28.8.2A12har vi lagt vekt på å få fram våre synspunkt til det som sies
om overgangsordning fra dagens ordning til nytt pensjonsopplegg. Videre har vi lagt spesielt
vekt på å se på forslaget til regulering av pensjoner under opptjening. Dette er det punktet vi

antar kan får størst konsekvens for dagens pensjonister.

Telepensjonistenes Landsforbund mener forholdet tjenestepensjoner bør finne sin løsning
gjennom forhandlinger mellom partene i den enkelte bedrift. Forbundet har alltid hatt et
aktivt og godt samarbeide med konserntillitsvalgte i Telenor. Det har vi også hatt i denne
saken.

13. Samarbeidet med Telenor
Samarbeidet med Telenor har alltid vært godt. Med flyttingen til Fornebu og stadige
endringer av organisasjon og spesielt ledere, har Landsstyret til tider hatt noen utfordringer
for å få kontakt med rette personer. I løpet av 2012 har vi etablert et godt og nyttig
kontaktnett.

13.1 Reiseavtalen
Det har ved flere anledninger vært umulig for våre medlemmer å få benytte bedriftens avtale
om rabatterte reiser innenfor avtalen som Telenor har med sine samarbeidspartnere. lnterne
misforståelser i aktuelt Reisebyrå med ansvare for å effektuere avtalen, medførte at flere av
våre medlemmer ble awist ved henvendelse og bestilling av reiser. Begrunnelsen som ble
gitt var at Telenor hadde sagt opp avtalen med pensjonistene.

Etter henvendelse fra Forbundet ble saken nærmest løst øyeblikkelig og til vår fordel.
Reiseavtalen ble dermed tilgjengelig for alle telepensjonister fra februar 2012.lnformasjon
om lnnholdet i avtalen ble sendt i brev merket "internt" til alle lokalforeningene, brev datert
29.2.12. Tilbakemeldinger tyder på at denne avtalen fremdeles er etterspurt som
medlemstilbud.

1 3.2. Telenor Pensjonskasse
Arets regulering av pensjoner ble i styremøtet august vedtatt regulert med 3,2 %. Det betyr
at konsernet nok en gang har ytet et betydelig bidrag for å få en bra regulering for sine
pensjonister. Vi bidro ikke aktivt til det gode resultatet for 2012, men det har de ansattes
representanter i styret og Forbundets takk ble sendt umiddelbart!
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1 4. Avsluttende merknad
Årsrapporten er avsluttet pr 31 .12.12 og tar i hsvedsak med de vikiigste sakene som har vaert
behandlet i Landss§rets organer. På grunn av endringer i rutinene fra samlet beretning for
hele landsmøteperioden til årsrapport for det enkelte år, er årsrapport for 2011 behandlet i

Landsstyrets møte 13. september 2012 og årsrappaft2A12 behandlet i Landsstyrets møte
14. februar 2013.

Landsstyret, Oslo 14. februar2013
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