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ÅnsnnppoRT 2013 FoR TELEpENSJoNISTENES LANDSFoRBUND

L Innledning
Landsmøtet ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen i dagene 21". - 23. mai 2013 og ved valg

ble det endringer i Landsstyrets sammensetning. Som følge av dette er oversikt av

Landsstyret spesifisert på styremedlemmer 1. og2. halvår 2013. Årsrapporten gjengir bare

de viktigste sakene som har vært til behandling i 2013. NØkkeltall fra årsregnskap 2013 er

opplyst på side 10.

2 Tillitsvalgte

Z.L Tillitsvalgte 1. halvår2OL3

Landsstyret
Leder
Nestleder
Kasserer

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlem L

Varamedlem 2
Varamedlem 3

Revisorer
Revisor l-

Revisor 2

Vararevisor

Valgkomite
Leder

Medlem
Medlem
Varamedlem

Anni Milward
Mai-Britt LØken

Kjell Engen

Nils Bøe

Wenche Fahsing

Bjarne Ulvang

Eva Marie Kvelland

Berit Olafsen

Dagunn Klakegg

Ingvar Sigmund Kallevik
Jan Andreassen

Sigrid Ranheim

Kåre Johansen

Kitty Fossum

Odd-Kåre Kvalheim

Gerd Blomstrand Kristensen
Berit Kopren

Jarl Clasen

Gjøvit<

Østfold
Gjøvir

godø

Namsos

Bergen

Oslo

Larvik

Sogn og Fjordane
Kristiansand
Glåmdal

Fornebu
Fornebu
Fornebu

Lillehammer
Bodø

Stavanger
Fornebu
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I titlegg var det inngått avtaler om dekning av følgende ansvarsområder for
Telepensjonistenes Landsforbund :

2.2 Tillitsvalgte 2. halvårZOL3

Telepensjonisten
Redaktør

Nettavisa
Redaktør

Landsstyret
Leder
Nestleder/sekretær
Kasserer

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlem L

Varamedlem 2
Varamedlem 3

Revisorer
Revisor L
Revisor 2

Vararevisor

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Telepensjonisten
Redaktør

Nettavisa
Redaktør

Berit Nylund

Karsten Karlsen

Anni Milward
Mai-Britt Løken

Kjell Engen

Berit Olafsen

Kirsti Ranveig Leiros

Roy Knag Jæger

Truls Erik Langeggen

Oddvar Ulvang

Dagunn Klakegg

lngvar Sigmund Kallevik
Jan H. Andreassen

Kåre Johansen

Kirsten Næss

Kitty Fossum

Kjell lvar Tangen

Gerd Blomstrand Kristensen
Greta Thorstensen
Jacob R. Utvik

Berit Nylund

Oddvar Ulvang

Bergen

Østfold

Gjøvik

østfold
Gjøvit

Larvik

Steinkjer
Bergen

Fornebu
Helgeland

Sogn og Fjordane
Kristiansand
Glåmdal

Fornebu
Fornebu
Fornebu

Fornebu
Bodø/Salten
Drammen
Haugesund

Bergen

Helgeland

I tillegg var det inngått avtaler om dekning av følgende ansvarsområder for
Telepensjon istenes Landsforbu nd :
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3 Landsstyretsvirksomhet

3.1 Administrasion
Året som Landsmøtet awikles er et særdeles arbeidskrevende år og forberedelsene til
Landsmøtet 2013 startet allerede høsten 2012, med enighet i Landsstyret om en detaljert
kjøreplan for aktuelle aktiviteter. Arbeidsutvalget som «prosjektledelse» fikk nødvendige

fullmakter og kjøreplanen ble dermed et godt underlag for en vellykket gjennom føring av

Landsmøtet.

Som ledd i forberedelsene sendte Landsstyret senhøstesZAl2 de viktigste landsmØtesakene

til høring blant lokalforeningene med svarfrist innen 1. desember samme året. Et stort
flertall svarte innen fristen. Landsstyret konkluderte med at svarene var svært sprikende og

som forbundslederen uttrykte i sin åpningstale på Landsmøtet; svarene bekreftet at fokus i

landsmøteperioden i hovedsak dreide seg om økonomiske bekymringer for framtiden. Med

erfaringene fra forrige år - ZALZ begrunnes dette først og fremst i den usikkerheten som

avtalen med Telenor medfører.

3.2 Arbeidsutvalget
Etter vedtak i Landsstyret ble forbundssekretæren, valgt på LandsmøtelzOLt,løst fra sitt
verv fra 31.L2.L2 og Arbeidsutvalget startet året 2013 med tre medlemmer. Som følge av

dette og etter anbefaling fra Arbeidsutvalget, vedtok Landsstyret enstemmig at vervet skulle

inndras. Sekretærfunksjonen inngikk fra L.1,.L3 i nestlederens arbeidsoppgaver. Denne

kombinasjonen ble også foreslått og vedtatt av Landsmøtet 201"3, jfr. Forbundets vedtekter

§L2, første linje.

Landsstyret er særdeles godt tilfreds med denne vedtektsendringen og erfarer at

kombinasjonen nestleder/sekretær fungerer godt. I og med at Arbeidsutvalget i hovedsak

arbeider hjemmefra, er Forbundskontoret betjent av sekretær kun en dag i uken. Rutiner og

arbeidsfordeling mellom leder, nestleder/sekretær og forbundskasserer drøftes kontinuerlig
i den hensikt å oppnå en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende drift av Forbundet.

Forbundskontoret er som tidligere lokalisert i Kongens gate 21 i Oslo.

Refusionsordning for bruk av hiemmekontor
lforbindelse med den eksterne revisjon av årsregnskapet 20L2, ble vi gjort oppmerksom på

at skattereglene for bruk av hjemmekontor var endret. Hovedtyngden av arbeid i Forbundets

regi foregår hjemmefra og i tråd med landsmØtenes vedtatte refusjonsordninger for utgifter
til hjemmearbeid. Brev datert 16. januar 2013 ble sendt til Skatteetaten med forespørsel om

skattefritak for bruk av hjemmekontor.

Dessverre ble vår forespørsel besvart negativt. Som direkte følge av skatteendringen, vedtok
Landsstyret i møte 14. februar, Sak 6/13;
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«Vedtok:

Londsstyrets medlemmer i Arbeidsutvalget får fro 7.7.2A13 refundert utlegg til elektronisk

kommunikasjon - i første rekke foste obonnementskostnoder og bruk av mobiltelefon,

bredbånd og pc/dataløsninger. Refusjon av slike kostnader skolfølge skotteetatens

bestemmelser til enhver tid mht. fribeløp og fordelsbeskotning.»

Saken ble videre behandlet på Landsm øte 2013, Sak 8 a, Honorar til Landsstyret og ble her

vedtatt mot 6 stemmer.

Medlemsregisteret
Saksbehandler på ajourføring av det sentrale medlemsregisteret varslet at hun etter 11 år

Ønsket å fratre og forbundsleder overtok dette saksområdet fra L. mars 2013. «Avtalen»

med Landsstyret var å ha dette saksområdet fram til Landsmøtet. Erfaringen viser imidlertid
at det er svært nyttig for ledelsen å ha oppfølgingen i og med at området gir en kontinuerlig

innsikt i medlemsutviklingen. Saksområdet vil dermed forbli hos nåværende leder fram til
neste Landsmøte i 2015.

Saksbehandler erfarer at lokalforeningene er ryddige og gjør det som er mulig for å holde

medlemsregistrene oppdaterte. Utfordringen for både lokalforeningene og Forbundet er

imidlertid å finne korrekt adressering i forbindelse med utsending av Telepensjonisten.

Medlemmene er stadig på flyttefot og et fåtall husker å melde flyttingen til egen

lokalforening. Som en direkte følge av dette blir returopplaget (blad i retur) en absolutt

stabil utfordring, med ca. 35-50 medlemsblad i retur for hvert nummer. Dette er høyst

beklagelig da hverken lokalforening eller Forbundet med dette makter å yte en Ønskelig

medlemsservice.

Elektron isk korrespondanse videreført
Bruk av elektronisk verktØy er gjennomgående praksis mellom Landsstyret og

Lokalforeningene. Begge enheter synes å være godt tilfredse med den effektivitetsgevinst
dette samarbeidet medfører. Senhøstes 2013 meldte noen lokalforeninger om

vanskeligheter med å komme inn på den lokale epostkassen. Saken ble oppklart og manual

for bruk av epostkassene ble formidlet til de aktuelle lokalforeningene, samt at manualen ble

lagt ut på Nettavisa.

Landsstyret legger stor vekt på å få formidlet tidsaktuell informasjon til lokalforeningene og

har fått tilbakemeldinger som tilsier at vi etterlever informasjonsplikten på en bra måte.

3.3 OrganisasionsuWalg
Etter forslag fra lokalforeningen Bodø/Salten, med stØtte fra Landsstyret, vedtok Landsmøtet

201,3 å oppnevne et organisasjonsutvalg. Landsstyret behandlet saken i møte 29. august, Sak

t5/13, med følgende vedtak:

<<Organisasjonsutvalget skalvurdere og fremme forslag tilframtidig organisasion/virksomhet

for Telepensjonistenes Landsforbund med utgongspunkt i:
o Forbundets somlede økonomi {sentralt og lokolt)
o Prognase/estimot over framtidige inntektsmuligheter
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o Kostnodsutviklingen de senere år og de utfordringer forbundet og lokolforeningene

står ovenfor når det gielder kostnadsutviklingen i kommende år
o Medlemstall (samlet og fordelt på lokolforeninger)
o Prognoser/estimat over framtidig medlemsutvikling
o Framtidig organisosjonsstruktur, herunder rekruttering av tillitsverv
o Somarbeidsformer for best mulig å ivareto medlemmenes interesser i årene framover
. Oppfølging ov Londsmøtet 2013

Utvalget kon legge from ulike modeller dersom forutsetningene tilsier det.

Utvolget kan innhente informasjon både fra forbundet sentrolt ag fra lokalforeningene for å
skaffe seg best mulig underlog.

tJtvotget forventes å legge from et drøftingsgrunnlog ril en eventuell lederkonferonse våren

2014.01.13

Endetig innstilling frø utvalget forventes ovlevert til Londsstyret v/eder innen 7. desember

2014.

Utvo I gets so m m e n setni ng :

lltv a I gsl e de r : Odd-Kå re Kva I heim

Medlem: JosteinValved,Lillehammer(sekretær)
(( Marie Aqshagen, Trondheim
« Gerd Blomstrand Kristensen, Bodø/Solten
(< Jocob R. Utvik, Haugesund
« Kjell lvor Tangen, Fornebu
« Kjell Engen, Arbeidsutvalget»

Utvalget hadde første samling på Rica Hotell Gardermoen 5. november. I tillegg har det vært

arbeidsmøter med leder, sekretær og forbundskasserer Kjell Engen. Utvalget har sendt

lokalforeningene et spørreskjema med en rekke aktuelle utfordringer til behandling og svar

innen 1. februar 2014.

Landsstyret er informert om godt samarbeid i utvalget og ser med stor spenning fram til
første milepel som blir Lederkonferansen 20. mai i201,4 hvor utvalgsarbeidet er hovedtema.

4 Lokalforeningene
Ved utgangen av 2013 har Landsforbundet 34 lokalforeninger og er fremdeles representert i

alle fylker. Våre medlemmer i Hammerfest er tilknyttet lokalforeningen Tromsø.

I april ble Arbeidsutvalget informert om at lokalforeningen Ringerike forberedte awikling.
Årsaken var at ingen kandidater ønsket å stille som styremedlemmer etter årsmØtet.

Landsstyret ble informert om saken itelefonmøte 23. april. Awiklingen ble dessverre
gjennomført på eget awiklingsmØte25. april og itråd med Landsstyrets vedtatte
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retningslinjer for awikling. Lokalforeningens opphørsbeholdning på kr L6. 119,01" ble

overført Forbundet og inngår som del av Forbundets årsregnskap for 2013.

Landsstyret gjorde intense forsøk på å bidra til at Ringerike fortsatte, men det var ikke mulig

å snu holdningene. Videre har Fornebu lokalforening tilskrevet alle tidligere medlemmer og

tilbudt medlemskap, men har ikke fått positive tilbakemeldinger - ingen har svart.

Årsrapportene fra lokalforeningene viser stor aktivitet og ikke minst allsidighet i valg av tema
på medlemsmøtene. Møtevirksomheten varier naturlig nok noe fra de minste til de største

lokalforeningene, men til tross for begrensninger både i geografi og store reiseavstander, må

oppslutningen karakteriseres som meget bra. De fleste har gjennomført 4-5 møter på våren

og tilsvarende på høsten, til sammen ca. 1"0 møter i 2013.

Hovedtema for de fleste har vært oppfølging av Samhandlingsreformen på lokalplanet med

representant fra aktuell kommune som foredragsholder. Eldrerådenes arbeid og Øvrige tiltak
for å trygge eldres hverdag har også vært et aktuelt tema. Mange av lokalforeningene

markerte også jubileumsåret for kvinner, med spesielle aktiviteter i forbindelse med at det

var 100 år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge. Utover medlemsmøter er turer i inn- og

utland meget populært og samler reiseglade telepensjonister.

Landsstyret tar til hyggelig etterretning at den lokale medlemspleien 2013 er meget bra

gjennomført og at samfunnsengasjement og omsorg for medlemmene så absolutt er til
stede.

5 Økonomi
Årsregnskap 2013 viser et overskudd på kr 90. 340,20. Dette er et resultat som Landsstyret

sier seg meget godt tilfreds med, spesielt siden 2013 er et år med landsmøte som vanligvis

medfører store utgifter. Resultatet viser at stabil og god kostnadskontroll gjennom hele året

har virket. God økonomistyring tilsier at målene i periodisert budsjett for året er nådd og

bekymringene noe redusert. Landsstyret opprettholder imidlertid beslutningen om å se ett
år av gangen i og med at blant annet avtalen med Telenor er avhengig av stabilitet i

lederfunksjonen for Telenor Norge AS.

Til LandsmØtet 2013 foreslo Landsstyret at kontingent pr medlem pr år til Forbundet skulle

Økes fra kr 40,- til kr L00,-. Dette forslaget fikk ikke tilstrekkelig oppslutning og den årlige

kontingenten blir dermed som tidligere på kr 40,- pr medlem. Landsstyrets forslag til
overføring fra Forbundet til Lokalforeningene ble vedtatt med kr 125,- pr medlem, fast

tilskudd pr forening på kr 5000,- og refusjon av betalt merverdiavgift i henhold til årlig

ford e I i n gsove rsi kt fra Lotteri- og stifte lsesti lsyn et.

Landsstyrets forslag til rammebudsjett for landsmØteperioden ble vedtatt og er lagt til grunn

for Landsstyrets periodiserte årsbudsjett for 2Ot3 og201,4.
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5.1 Kompensasionformerverdiavgift
I henhold til Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, fastsatt
av Kulturdepartementet 15. april 2013, mottok Forbundet brev datert 4. desember 2OL3 fra
Lotteri- og stiftelsestilsynet om utbetaling av momskompensasjon for regnskapsåret 2012.

Vilkår iforbindelse med slik søknad endres noe for hvert år, samtidig som det totale beløp

som bevilges av Stortinget heldigvis også Økes. For året 2013 skriver Lotteri og

stiftelsestilsynet på sin hjemmeside at det kom inn i alt 1 079 sØknader om å få 1.423
milliard kroner. Alle søkerne får kompensasjonen avkorta med 30 % og samlet utbetaling blir
på 940,9 millioner kroner.

Videre skriver de at avkortninga for første gang siden ordninga kom i gang blir på mindre enn

50 %. Grunnen til dette er først og fremst at ramma for ordninga ble økt med 320 millioner
kroner i 2013. Dette er en ønsket og god utvikling uttaler seniorrådgiver Bjarne Hellem, og

de er videre svært tilfreds med at flere enn fjorårets sØkere sender sØknaden elektronisk.
Kun 9 % sendte sØknaden i posten, mot l-4 % i 201.2.

Lotteri- og stiftelsestilsynet opplyser at følgende gjelder for 201'4;

«Fra søknadsåret 20L4 vil underledd som søker direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet bli

avvist. Videre vil ikke Lotteri- og stiftelsestilsynet overføre sØknadene til sentralleddet sin

samlede sØknad. Underledd som søker direkte vil med dette ikke motta
merverdiavgiftskompensasjon dersom de ikke søker gjennom sentralleddet sitt. Underledd

blir oppfordret til selv å finne ut når sentralleddet har sin interne sØknadsfrist. Den interne
sØknadsfristen vil være før L. september for at sentralleddet skal kunne utarbeide
dokumentasjon som er påkrevd. Det er opp til sentralleddet når den interne sØknadsfristen

blir satt».

Landsstyret viser her til vedtatte rutiner i forbindelse med årsrapporteringen fra
lokalforeningen. Standard blanketter for regnskap er grunnlaget for Forbundets underlag og

dokumentasjon til sØknad om merverdiavgiftskompensasjon det enkelte år.

5.2 Statstilskudd
Som kjent gjennom Årsrapport f or 20L2, sØker Forbundet fra 2012 direkte om tilskudd fra
staten til pensjonistenes organisasjoner. Søknaden sendes Arbeids- og

velferdsdepartementet ved NAV. Antall betalende medlemmer i den enkelte organisasjon er
grunnlaget for innvilget beløp det enkelte år.

Våren 2013 fikk Landsstyret brev om antall sØkere med informasjon om at to av søkerne var

vurdert som usikre sØkere. Med det som begrunnelse ble bare halvparten av statstilskuddet
utbetalt på våren. De to søkerne som fikk ny vurdering, ble akseptert som fullverdige sØkere

og i alt 9 organisasjoner fikk dermed tilskudd i 20L3.

Også i denne saken er antall betalende medlemmer i søkerorganisasjonene grunnlaget for
innvilget sØknad og beløpets stØrrelse. Organisasjoner som har fått tilskudd må rapportere
til NAV hvordan midlene er brukt med svarfrist innen 31. mars det påfølgende år. På denne

bakgrunn har vi presisert våre rutiner og vedtektsfestede tidsfrister for årsrapporter fra

Lokalforeningene som er L5. februar.
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5.3 Medlemsutviklingen
Pr 31..t2.2012 var antall betalende medlemme r 4 262.1 erkjennelsen av at mange av våre

medlemmer har vokst inn i en betydelig høy alder, er Landsstyret forberedt på at antall

medlemmer ville bli redusert som følge av naturlig avgang. Antall betalende medlemmer pr

1L.L2.2OL3 er 4 010. Tilgangen på nye medlemmer har variert i 2013, men Landsstyret sier

seg tilfreds med brutto tilgang for hele året. De fleste nye medlemmer går inn på vår

hjemmeside og finner blanketten Bli Medlem eller tilsvarende på menypunktet for

lokalforen ingene.

Gjennomsnittlig alder på våre medlemmer er i 20L3 på 76 år.

6 Samarbeidet mellom Landsstyret og lokalforeningene
Landsstyret konstaterer at de lokale styrene har kontinuitet blant styremedlemmene og

utfører sine verv på en meget god måte. Erfaringen viser at det er svært få henvendelser til
sentralt hold, noe som bekrefter at informasjonsflyten fungerer bra. I den nye Malen til
vedtekter for Lokalforeningene har alle lokalforeningene fått utvidete fullmakter og kan på

alle saksområder selv ivareta ansvaret av egen forening, såfremt vedtektene overholdes.

Landsstyret hadde budsjettert med opplæringsmidler både i 2013 og 201'4. Hittil har svært få

lokalforeninger meldt inn behov for konkret opplæring. Forklaringen kan være at faglige

spørsmål tas opp direkte og besvares pr. telefon eller pr e post. Landsstyret mener

situasjonen bekrefter at kunnskapsnivået på Forbundets tillitsvalgte ansees som god.

Landsstyret registrerer en betydelig forbedring av de lokale hjemmesidene på nettet og ser

ikke bort fra at dette bidrar til innmelding av nye medlemmer.

7 Informasion

7.L Telepensionisten
Medlemsbladet Telepensjonisten utgis i samme format og layout som tidligere med 20 sider

pr blad og 4 utgivelser pr år. Redaktør Berit Nylund har også i 2At3 hatt en sikker hånd om

bladet, noe Landsstyret sier seg meget godt tilfreds med. Alle kostnader tatt i betraktning,

mener Landsstyret at det ikke er grunnlag for endringer i inneværende landsmøteperiode.

Telepensjonisten er en del av «limet» mellom telepensjonistene og ikke minst særdeles

viktig for de av medlemmene som ikke har anledning til å delta på medlemsmøter og turer.

7,2 Nettavisa
I henhold til arbeidsavtale mellom tidligere redaktør Karsten Karlsen og Forbundet, sluttet

Karlsen fra og med 1. juni 2013. Arbeidsutvalget v/Kjell Engen overtok ansvaret for rydding

og oppdatering av Nettavisa i tida juni-august. I Landsstyrets møte 29. august ble

styremedlem Oddvar Ulvang oppnevnt som redaktØr fra og med 1. september.
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Nettavisa er fremdeles et forbedringsområde. Landsstyret har imidlertid valgt å ikke

prioritere oppdatering av den tekniske plattformen da dette medfører en kostnad som ikke

forsvarer en slik investering. Hovedsaken er at Nettavisa gir aktuell informasjon til riktig tid
og for 6vrig er rimelig grei å finne fram i. Tilbakemeldinger viser for øvrig at våre lesere ikke

er misfornøyde med nåværende Nettavis.

B Samarbeid med andre pensionistorganisasioner
Samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene er godt og styrker vår

posisjon i forhold til myndighetene. Den årlige SAKO konferansen ble arrangert 14 - 15.

oktober og viser at dette samarbeidet fremdeles er svært nyttig for Forbundet.

9 Trygdeoppgiør og regulering av pensioner i Telenor Norge AS

20L3
Trvgdeoppgiøret ble avsluttet 15. mai og resultatet ble på skuffende 3,02 %, med virkning fra

1,. mai 2013. Det er her nødvendig å minne om Stortingets enstemmige vedtak i forbindelse

med Pensjonsreformen som ble innført fra januar 201L, hvor alderspensjonister skal ha

fratru kket A,7 5 % fra den gjen nomsn ittl ige løn nsveksten for yrkesa ktive.

Styret for Telenor Pensjonskasse vedtok en regulering av pensjoner fra Telenor

Pensjonskasse med 2,4% og igjen må vi konstatere en underregulering iforhold til
Trygdeopp gj4et Sett opp mot alle forslag og pålegg om å oppkapitalisere egenandelen i de

respektive pensjonsinnretninger, må Landsstyret erkjenne at resultatet kunne vært

dårligere. Takket være aktiv innsats fra de ansattes representanter i styret og velvilje fra

konsernet, ble i alle fall reguleringen til å leve med.

Med alle forslag fra Banklovkommisjonen, Finansdepartementet og Finanstilsynet om

behovet for å øke egenkapitalen betydelig i alle pensjonskasser, har Landsstyret engasjert

Odd-Kåre Kvalheim på dette viktige saksfeltet. Målet er at vi så langt det er mulig skal

arbeide for å unngå at pensjonistene skal bli de som ensidig får regningen for påleggene.

Kvalheim er også med i pensjonsutvalget fra Pensjonistforbundet og har dermed et godt

grunnlag for å ivareta Forbundets interesser på beste måte. Pensjonsreformen og

konsekvenser for telepensjonistene var eget tema på Landsmøtet 2013 og saken er videre

fulgt opp i Telepensjonisten.

Landsstyret har også i 2013 hatt et meget godt samarbeid med Telenor, et samarbeid vi

setter stor pris på.
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10 Nøkkeltall fra årsregnskap 2OL3

Pr 3L.L2.2O13 har Telepensjonistenes Landsforbund 4 010 betalende medlemmer.

Resultat 2013 kr 90340,20

FØlgende hovedposter står for 7t% av utgiftene i 201-3:

Overføring til lokalforeningene var kr 804 948,-

Gjennomføring av LandsmØtet kr 327 7L6,-

Landsstyremøter
Telepensjon isten

kr 57 650,-

kr 260 L67,-

Årsrapport 2013 er behandlet og godkjent i Landsstyrets møte 27. f ebruar 20L4.

Landsstyret, Oslo 27 . f ebruar 20L4
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