
-t)fir:*:;Tiloni't'n"
/J

ÅnsReppoRT 2014 FoR TELEpENSJoNISTENES IANDSFoRBUND

L Innledning
Året 2014 har vært et godt arbeidsår for Landsstyret. Gjennomførte effektirriseringstiltak har

virket etter hensikten og har gitt oss en betydelig positiv effekt for den generelle driften av

Landsforbundet. Vi har i landsmØteperiodene 20L1-2015 etablert gode rutiner for budsjett-

/økonomikontroli med konkret oppfølging ved månedlige regnskapsrapporter. Erfaringen

viser at vedtatte rutiner virker som forventet og er godt implementert og forankret i hele i

organisasjonen. Landsstyret har dermed konsolidert driften av organisasjonen på et nivå

som må sies å være både fremtidsrettet og tilfredsstillende.

Landsstyret har holdt en nøktern økonomisk linje og lagt kost- nytteprinsippet tilgrunn for
alle tiltak. Både årets regnskap og medlemsutviklingen viser at Landsstyrets innstilling har
ført til akseptable rcsultat også for 2014. Årsrapporten gjengir bare de viktigste sakene som

har vært til behandlingi 2014. Nøkkeltall fra årsregnskap 2014 er lagt inn i siste delen av

årsrapporten.
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I tillegg var det inngått avtaler om dekning av følgende ansvarsområder for
Telepensjonistenes Landsforbund :

3 Landsstyretsvirksomhet

3.1 ArbeidsuWalget
Etter vedtak i Landpstyret ble forbundssekretæren, valgt på Landsmøtet2OLt,løst fra sitt
verv fra 31.L2.12 og Arbeidsutvalget startet året 2013 med tre medlemmer. Som følge av

dette og etter anbefaling fra Arbeidsutvalget, vedtok Landsstyret enstemmig at vervet skulle
inndras og at sekretærfunksjonen fra 1,.L.20!3 skulle inngå i nestlederens arbeidsoppgaver.
Denne kombinasjonen ble også foreslått og vedtatt av Landsmøtet 20L3, jfr. Forbundets
vedtekter §12, første linje. Erfaringen viser at vedtektsendringen har vært meget vellykket
og har gitt aktuell tillitsvalgt et meningsfullt innhold i vervet som nestleder/sekretær.

I og med at Arbeidsutvalget i hovedsak arbeider hjemmefra, er Forbundskontoret betjent av

sekretær normalt en dag i uken. Rutiner og arbeidsfordeling rnellom leder,
nestleder/sekretær og forbundskasserer har vært kontinuerlig drøftet i den hensikt å oppnå
en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende drift av Forbundet.

Forbundskontoret var frem til medio desember lokalisert i Kongens gate 2L i Oslo. Fra og
med 1.5. desember flyttet Forbundskontoret inn i lokaler hos Telenor på Fornebu. Her har vi

fått lyse moderne lokaler inkludert alt kontorutstyr som kopimaskin, printerløsning og det
som ellers hører med. Landsstyret kan derfor si seg meget godt tilfreds med nåværende
lokale.

Medlemsregisteret
Saksbehandler av det sentrale medlemsregisteret varslet at hun etter LL år ønsket å fratre
og forbundsleder overtok denne oppgaven fra 1. mars 2A13. «Avtalen» med Landsstyret var

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

medlemsutviklingen. Saksområdet har vært tillagt forbundslederen fra L. mars 2013.

Saksbehandler erfarer at de fleste lokalforeningene er ryddige og gSør det som er mulig for å

holde medlemsregistrene oppdaterte. Utfordringen for både lokalforeningene og Forbundet
har også i 201-4 vært å få korrekt adressering i forbindelse med utsending av

Telepensjonisten. For 2. halvår ble det lagt inn muligheter til å endre adresse elektronisk via

vår Nettavis og løsningen antas å gi en økt kvalitet og effektivitet på adresseendringer fra

medlemmene.

Flere av våre medlemmer er stadig på flyttefot og et fåtall husker å melde fiyttingen til egen

lokalforening. Som en direkte følge av dette har returopplaget (blad i retur) for
Telepensjonisten vært en absolutt stabil utfordring, med ca. 50 medlemsblad i retur for
hvert nummer også for 2QL4. Dette er høyst beklagelig da hverken lokalforeningene eller
Forbundet får forutsetninger til å yte en ønskelig medlemsservice.

Elektronisk korrespondanse videreført
Bruk av elektronisk verktøy er videreført mellom Landsstyret og Lokalforeningene. Begge

enheter synes å være godt tilfredse med den effektivitetsgevinst dette samarbeidet
medfører.

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

har også dette årelfått tilbakemeldinger som tilsier at vi etterlever informasjonsplikten på

en bra måte.

Saker til hørins i 2014:
Regjeringsskifte høsten 2013 medførte færre saker til høringer i2AL4 enn tidligere år.

Landsstyret har svart på de sakene som vi mener var av størst betydning for våre

medlemmer og nevner;
o NOU 20!3:L2-UfØrepensjons i privat tjenestepensjon, brev datert L43.ZAt4 ill

Finansdepartement - brevet er vedlagt årsrapport 201"4.

o Utkast til forskrifter tilTjenestepensjonsloven mv. Kommentar i brev 28.april sendt

Pensjonistforbundet
o Høring om endringer i Arbeidsmiljølovens regler om aldersgrenser Uuni 2014). Brev

datert 29.7 .20L4 sendt Pensjon istforbundet
o Høring, forslag til endring i Lov om statens pensjonskasse, svar i brev datert 29.07 til

Pensjonistforbundet.

Regjeringen har i 2A74 vedtatt en rekke saker som kommer til høring i 2015 og Landsstyret

har iÅrsplan for 2015 informert om de viktigste sakene. Årsplanen 2015 er sendt alle

lokalforeningene.

3.2 Organisasionsutvalg
Landsmøtet2013 vedtok oppnevning av et organisasjonsutvalg med følgende mandat:

<<Orgonisasjonsutvalget skolvurdere og fremme forslag tilfromtidig organisosjon/virksomhet

for Telepensjonistenes Londsforbund med utgongspunkt i:
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o Forbundets somlede økonomi (sentralt og lokalt)
o Prognose/estimat overframtidige inntektsmuligheter
o Kostnodsutviklingen de senere år og de utfordringer forbundet og lokolforeningene

står ovenfar når det gjelder kostnadsutviklingen i kommende år
q Medlemstoll (samlet og fordelt på lokolforeninger)
o Prognoser/estimot overframtidig medlemsutvikling
o Framtidig orgønisasjonsstruktur, herunder rekruttering ov tillitsverv
e Samarbeidsformer for best mulig å ivoreta medlemmenes interesser i årene framover
. OPPfølging ov Londsmøtet 2413

utvalget kon legge fram ulike modeller dersom forutsetningene tilsier det.

Utvalget kan innhente informosjon både fra forbundet sentrolt og fra loka$oreningene for å
skaffe seg best mulig underlog.

utvotget farventes å legge fram et drøftingsgrunnlag lil en eventuell lederkonferanse våren

2014.

Endetig innstilling fra utvolget forventes avlevert til Londsstyret v/eder innen L. desember

2074.»

Utvalget fikk slik sommensetning:
tltvalgsleder: Odd&åre Kvolheim

Medlem: JosteinVolved,Lillehommer(sekretær)
« Marie Aashogen, Trondheim
« Gerd Blomstrand Kristensen, Bodø/Solten
« Jocob R. Utvik, Haugesund
« Kjell lvor Tongen, Fornebu
« Kjell Engen, Arbeidsutvolget»

Utvalget hadde første samling på Rica Hotell Gardermoen 6. november 20L3. l tillegg har det
vært arbeidsmøter med utvalgets leder, sekretær og forbundskasserer Kjell Engen. Utvalget

sendte lokalforeningene et spørreskjema med en rekke aktuelle utfordringer til behandling
og svar innen L. februar 2OL4.l tillegg var saken hovedtema på Lederkonferansen i mai 2014.

Landsstyret ble informert om godt samarbeid i uNalget og fikk endelig innstilling fra utvalget
tilsendt iht. fristen som var L. desember 2O\4.

Landsstyret videresendte innstillingen til høring i alle lokalforeningene 5. desember med

høringsfrist 1. februar 2015. Etter høringsfristen behandles saken i Landsstyrets møte 26.

februar 2015.

3.3 Arvesak i Tromsø
Sommeren 201.3 ble Landsstyret kontaktet av et advokatfirma i Tromsø med melding om at
«Televerkets pensjonistforening» var tilgodesett som arving etter en avdød og navngitt
person iTromsø. Landsstyret har i godt samarbeid med advokatfirmaet saksbehandlet alle
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siderformaliteter knyttet til arven og vedtok i møte 23. oktober stiftelsesdokument med

vedtekter. Bobestyrer {advokatfirmaet) godkjente dokumentene og GDKs Minnefond er nå

etablert med en grunnkapital på kr 200 000,00. Minnefondet er, i samsvar med

stiftelsesdokumentet og vedtektene, i sin helhet tilgodesett Telepensjonistenes forening
TromsØ.

4 Lokalforeningene
Ved utgangen av 2QL4 har Landsforbundet 34 lokalforeninger og er fortsatt representert i

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

e viste stor aktivitet og ikke minst allsidighet i valg av

tema på medlemsmØtene. Landsstyret er kjent med at aktivitetene lokalt er opprettholdt i

20L4. Møtevirksomheten varier naturlig nok noe fra de minste til de stØrste

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

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

halvår og tilsvarende på høsten fram mot jul, til sammen ca. 10 møter i 2014.

Hovedtema for de fleste har også i 2OL4 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 annet aktuelt tema. De

fleste lokalforeningene har utlodning på møtene, noe som gir et ekstra tilskudd til
foreningskassen, nren også gir en viss sosial glede og underholdningsverdi for deltakerne.
Utover medlemsm øter er turer i inn- og utland meget populært og samler reiseglade

telepensjon ister.

Landsstyret kan ta til hyggelig etteretning at den lokale medlemspleien 2014 er meget bra
gjennomfØrt og at samfunnsengasjement og omsorg for medlemmene så absolutt er til
stede.

5 Økonomi
Årsregnska p 2OL4 viser et overskudd på kr 414 673,09. Resultatet gjenspeiler at stabil og god

kostnadskontroll gjennom hele året har virket. God økonomistyring har bidratt til at målene i

periodisert budsjett for året er mer enn nådd og Landsstyrets økonomiske bekymring er
betraktelig redusert. Landsstyret opprettholder imidlertid beslutningen om å se ett år av

gangen i og med at blant annet avtalen med Telenor om økonomisk stØtte er avhengig av

stabilitet i lederfunksjonen for Telenor Norge AS. Nevnte avtale er overholdt fra Telenor og

vi har forsikret oss om at siste år (2015) av gjeldende avtale også blir etterlevet. Landsstyret

vil i løpet av våren 2015 ta kontakt med Telenor for å få gjeldende avtale prolongert. Målet
er å få dette avklart innen Landsmøtet 2015.

Til LandsmØtet 20L3 foreslo Landsstyret at kontingent pr medlem pr år til Forbundet skulle

Økes fra kr 40,- til kr 100,-. Dette forslaget fikk ikke tilstrekkelig oppslutning og den årlige

kontingenten ble dermed opprettholdt på kr 40,- pr medlem. Landsstyrets forslag til nytt
punkt under § 11 Landsstyrets oppgaver ble vedtatt, sitat:
<<Vedto retningslinjer for overføring ov økonomiske midler fra Farbundet til lokalforeningene.

Beløpets størrelse fostsettes i de årlige budsjettene. Vedtoket skal så løngt det er mulig være
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forutsigbort og skal gjøres kjent for lokalforeningene senest innen 1-. november før nytt
regnskapsår.

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

for Landsstyrets periodiserte årsbudsjett både for 2013 og 2AL4.

Landsstyret fremhever fordelen ved at saken «årlig overføring» er tatt ut av Landsmøtets
myndighetsområde og lagt til Landsstyrets myndighetsområde. Utover at nivå på

overf6ringer tilpasses Forbundets økonomiske situasjon pr oktober åretfør, gir det også en

fleksibel tilpassing og handlefrihet for Landsstyret til eventuelle endringer i tråd med
Forbundets Økonomiske situasjon gjennom året. Handlingsrommet gir itillegg cn økonomisk
forutsigba rhet både for loka lforen in gene og Landsstyret.

5.1 Kompensasionformerverdiavgift
I henhold til Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, fastsatt
av Kulturdepartementet, mottok Forbundet brev medio desember 20L4fra Lotteri- og
stiftelsestilsynet om utbetaling av momskompensasjon for regnskapsåret 2013.

Vilkår i forbindelse med slik søknad endres noe for hvert år, samtidig som det totale beløp
som bevilges av Stortinget heldigvis også har økt. Fordelingen av kompensasjonen mellom
sentralt og lokalt organisasjonsledd beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Etter vedtatt
avkortning, fikk Foqbundet samlet kr 217 875,00 for regnskapsåret 2013. Utregnet fordeling
til fokalforeningene var på kr L4t 287,O0. Dette blir overført lokalforeningene i januar 2015.

I bestemmelsene gis sentralleddet anledning til å beregne et administrasjonstilskudd før
belØp fordeles til lokalleddene. Landsstyret har heller ikke i 2014 fratrukket noe
administrasjonstilskudd til sentralleddet.
Lotteri- og stiftelsestilsynet opplyste at følgende gjaldt tor 20L4;
«Fro søknsdsåret 2074 vil underledd som søker direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet bli
owist. Videre vil ikke Lotteri- og stiftelsestilsynet overføre sØknadene til sentralleddet sin

somlede sØknad. Underledd som søker direkte vil med dette ikke motto
merverdiovgiftskompensosjon dersom de ikke søker gjennom sentrolleddet sitt. Underledd
blir oppfordret til selv å finne ut når sentrolleddet hor sin interne søknodsfrist. Den interne
søknadsfristen vil være før L. september for ot sentralleddet skal kunne utorbeide
dokumentosjon som er påkrevd. Det er opp til sentrolleddet når den interne søknadsfristen
blir sott».

Landsstyret har ikke hatt såkalte lokale søkere og samtlige lokalforeninger har etterlevet
vedtatte rutiner. Standard blanketter for regnskap har vært lagt til grunn som

dokumentasjon til sØknad om merverdiavgiftskompensasjon det enkelte år. Landsstyret har
alltid sendt sØknad i meget god tid før fristens utløp.

5.2 Statstilskudd
Som kjent gjennom Årsrapport for 2O\2, søkte Forbundet fra og med da direkte om tilskudd
fra staten til pensjonistenes organisasjoner. Søknaden sendes Arbeids- og

sosiatdepartementet ved NAV. Antall betalende medlemmer i den enkelte organisasjon er
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grunnlaget for innvilget beløp det enkelte år. Søknadsfristen for regnskapsåret 2A1-4var 1.

november 2A13.Telepensjonistenes Landsforbund fikk i20L4 et tilskudd fra staten på kr

197 07t,}O. lnnvilget bel6p ble utbetalt i mars og i august.

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 og må

opprettholde våre rutiner og vedtektsfestede tidsfrister for årsrapporter fra
Lokalforeningene innen 3.5. februar det påfølgende året. Landsstyrets årsrapport for 2014 er
tilbakemeldingen på midler bevilget og mottatt 2014 tilTelepensjonistenes Landsforbund.

5.3 Medlemstuviklingen
Pr 3t.L2.2O1.4var antall betalende medlemmer 4023.1 erkjennelsen av at mange av våre

medlemmer har vokst inn i en betydelig høy alder, var Landsstyret forberedt på at antall
medlemmer ville bli betydelig redusert som følge av naturlig avgang. Tilgangen på nye

medlemmer har variert, men Landsstyret kan seg rimelig 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 lokalforeningene.

6 Samarbeidet mellom Landsstyret og lokalforeningene
Landsstyret konstaterer at de lokale styrene har en rimelig kontinuitet i

styresammensetningen og alle utfører sine verv på en god måte. Erfaringen viser at det også

i 20L4 har vært få henvendelser til sentralt hold, noe som bekrefter at informasjonsflyten
fungerer bra.l Molen til vedtekter for Lokolforeningene, vedtatt på LandsmØtet 2013, har

alle lokalforeningene fått utvidete fullmakter og kan på alle saksområder selv ivareta

ansvaret for egen forening, såfremt vedtektene overholdes.

Landsstyret hadde budsjettert med opplæringsmidler både i 2013 og 20L4. Hittil har ingen

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 registrerer en betydelig forbedring av flere lokale hjemmesider på nettet og ser

ikke bort fra at dette påvirker tilgangen av nye medlemmer.

7 Informasion

7.L Telepensionisten
Medlemsbladet Telepensjonisten er frem til og med nummer 3l21t4 utgitt i format og

layout som tidligere med 20 sider pr blad.

Medlemsbladet er eR av de tyngste Bostene i vårt regnskap. Som følge av dette, vedtok
Landsstyret en omlegging i formatet og reduserte antall sider for nummer 4/203,4 fra 20 til
15. I tillegg ble det vedtatt en del redigeringer av faste spalter. Blarrt annet ble interne
opplysninger tatt ut og satt inn på vår hjemmeside/Nettavisa for å få plass til stoff som vi

definerer som mer interessant for våre medlemmer. Med denne omleggingen har vi

redusert omkostningene til vårt medlemsblad betraktelig.
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Redaktør Berit Nylund har også i2014 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 rom for ytterligere endringer av produksjonskostnadene for Telepensjonisten. Landsstyret

mener medlemsbladet 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.
Med tanke på at organisasjonen har medlemmer i aldersgruppen 55 -100 år og dermed
medlemmer i flere generasjoner, er Telepensjonisten en viktig forutsetning for at de eldste

medlemmene våre forblir medlemmer.

Redaktør Berit Nylund varslet tidlig på året at hun ønsket avløsning fra og med årsskiftet
ZOtAlzOLs. Fra 1. januar 2015 er Gunhild Skoglund tilsatt som ny redaktør. Redaktørskifte

er omtalt iTelepensjonisten nr 4/2014.

7.2 Nettavisa
Nettavisa har kontinuerlig vært til drøfting i Arbeidsutvalget og Landsstyret vedtok i møte

23. oktober at funksjonen som redaktør opphørte og ble endret til portaladministrator.

Endringen innebærer at tekniske og layoutmessige forhold av funksjonalitet, samt kontakten
med IDIUM (leverandør av portal plattform) og opplæring er samlet hos portaladministrator.

Som portaladministrator ble Kjell Engen tilsatt.

Landsstyret v/forbundsleder har ansvaret for utforming av relevant/tidsriktig informasjon og

stoff til Nettavisen.

B Samarbeidmedandrepensionistorganisasioner
Samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene er godt og styrker vår
posisjon iforhold til myndighetene. Den årlige SAKO konferansen ble arrangert 16. - 17.

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

konferansen 201,4 deltok styremedlem Roy Knag Jæger, nestleder Mai-Britt Løken og

forbundsleder Anni Milward.

9 Trygdeoppgiør og regulering av pensioner i Telenor Norge AS
20L4

Trvgdeoppgiøret ble avsluttet 15. mai og resultatet ble på skuffend e 2,89 %o, med virkning fra
1. mai 20L4. Det er her nødvendig å minne om Stortingets enstemmige vedtak iforbindelse
med Pensjonsreformen som ble innført fra januar zOIt, hvor alderspensjonister skal ha

fratru kket 0,7 5 % fra den gjen nomsn ittl ige løn nsveksten for yrkesa ktive.

Telenor bestemte en regulering av pensjoner fra Telenor med L % ogig1en må vi konstatere
en underregulering iforhold til Trygdeoppgjøret. Sett opp mot alle forslag og pålegg om å
oppkapitalisere egenandelen i de respektive pensjonsinnretninger, må Landsstyret erkjenne

at resultatet kunne vært dårligere. Landsstyret har tatt til etterretning at det i denne saken

ble gjort et administrativt vedtak. Vi er under hånden informert om at saken ikke var oppe til
realitetsbehandling i styret for Telenor Pensjonskasse.
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Samarbeidet med Telenor har også i 2Ot4 vært godt og Landsstyret ser frem til et fortsatt

godt samarbeid med vår tidligere arbeidsgiver i en åpen og god kommunikasjon i årene

fremover.

10 Nøkkeltall
pr 3L.12.2014 har Telepensjonistenes Landsforbund 3 886 medlemmer, herunder 62

medlemmer som har meldt seg inn i løpet av desember måned og 168 medlemmer som er

innvilget kontingentfritak lokalt på grunn av særdeles høy alder.

Driftsresultat2Ot4 var kr 41,4 673,A9.

Totale utgifter var kr 1.740 I3B,7g. Hele77% ble anvendt direkte eller indirekte som utgifter

rettet til å understøtte virksomheten i lokalforeningene. Utgiftene totalt fordelte seg på

følgende in nsatsområder
o Direkte overføringer til lokalforeningene
o Støttemidlerforlokalforeningene, herunder

'/ TelePensjonisten
,/ Nettavisen
,/ Lederkonferansen og Organisasjonsutvalget

o Honorarer og reiseutgifter Landsstyre inkl- AU

o Drift av forbundskontoret

,
Landsstyret, Oslo 26. februar 2015
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Leder L- Nestleder

Styremedlem

,lla,i, hut

kr 799 182,00 (46 %\

kr 540 02L,2L (31,%)

kr 311 436,33 (18 %)

kr 89499,25 (5%l

Styråmedlem
å:r§ O l- ["^- fir, r, 1 ; li;iø.)d

Årsra pport 20L4 f or Telepensjonistenes La ndsforbund


