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ÅRSRAPPORT 2016 FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND  

(Heretter benevnt TPL)  

1. Innledning 
Det har vært et aktivt driftsår med mange oppgaver å håndtere for landsstyret.  

Den etablerte arbeidsform med arbeidsfordelingen i landsstyret og bruk av lokal 

kompetanse, har ført til at mange har bidratt i forbundets totale arbeid i 2016. 

Det oppleves fortsatt krevende å ha to møteplasser – arbeidsutvalget og landsstyret.   

Landsstyret har bygd videre på etablerte rutiner for budsjett- og økonomikontroll. 

En god økonomioppfølging og styring har bidratt til god og trygg økonomi for 

forbundet i 2016. Punkt 7 gir nøkkeltall fra årsregnskapet for 2016 og utfyllende 

informasjon.  

Den gradvise reduksjonen i medlemstallet fortsetter. En del lokalforeninger sliter for å 

opprettholde sin virksomhet. Steinkjer la ned sin virksomhet i 2016. Se også punkt 6. 

I denne årsrapporten rapporteres de viktigste sakene gjennom 2016.  

 

 

2. Lederkonferanse 2016 
Ledermøte ble avviklet på Fagerborg Hotell på Lillestrøm 26. og 27. mai 2016. Det 

møtte 23 deltakere fra lokalforeningene, 8 fra landsstyret og redaktøren for 

Telepensjonisten, totalt 32 deltakere. Det var 10 forfall.  

Det var to hovedtemaer på konferansen: 

- OU-rapporten og det videre arbeid. 

- Utfordringer for lokalforeningene.  

Tilbakemeldingene var positive for opplegget og valg av tema.  

Oppsummeringen etter ledermøtet ga forbundsledelsen gode innspill for videre arbeid. 

 

Administrerende direktør i Telenor Norge AS, Berit Svendsen, var invitert til å holde et 

foredrag. Hun holdt et timelangt engasjerende foredrag om Telenor mot 2020. Hun 

pekte blant annet på velferdsteknologi som satsningsområde for Telenor.  

I november har forbundsledelsen fulgt opp kontakten med et konstruktivt og godt møte 

med Svendsen og HR-direktør Øystein Bakken. Det ble uttrykt enighet om å ha 

løpende kontakt.  
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3. Tillitsvalgte 
 

Tillitsvalgte i driftsåret har vært:  

Landsstyret 

Leder   Arne Jenssen   Trondheim 

Nestleder  Roy Knag Jæger  Bergen 

Kasserer*  Finn-Egil Elster  Fornebu 

Sekretær  Tore Andli   Fornebu 

Styremedlem  Marie Aashagen  Trondheim 

Styremedlem  Mette Hummelvoll  Fornebu 

Styremedlem  Einar Nymoen   Fornebu 

Styremedlem  Truls Langeggen  Fornebu 

Styremedlem  Ingvar Kallevik  Kristiansand 

 

Varamedlem 1** Kirsti Leiros   Steinkjer 

Varamedlem 2* Jacob R. Utvik  Haugesund 

Varamedlem 3 Oddbjørn Nilssen  Tromsø 

 

Revisorer 

Revisor 1  Kåre Johansen   Fornebu 

Revisor 2  Kirsten Næss   Fornebu 

Vararevisor  Kitty Fossum   Fornebu 

 

Valgkomite 

Leder   Berit Nylund   Bergen 

Medlem  Berit Kopren   Stavanger 

Medlem  Eli Nilsen   Drammen 

Varamedlem  Gerd Blomstad Kristensen  Bodø/Salten 

 

I tillegg hadde forbundet avtale med følgende:  

Telepensjonisten 

Redaktør  Gunhild Skoglund  Lillehammer 

 

Forbundets nettsider 

*Web-ansvarlig  Einar Nymoen   Fornebu 

 

Medlemsregisteret 

Roy Knag Jæger     Bergen 

 

Den formelle overtakelsen for det nye landsstyret ble gjennomført i et felles møte for 

gammelt arbeidsutvalg og nytt landsstyre 18. juni 2015.  
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* Finn-Egil Elster hadde permisjon fra midten av september til begynnelsen av   

   desember. I denne tiden fungerte Einar Nymoen som kasserer i tillegg til vervet som  

   web-ansvarlig. Jacob Utvik møtte som vara på landsstyrets møter.  

** Kirsti Leiros ba om å bli fritatt fra sitt verv, da Steinkjer lokalforening, som hun     

   var leder for, ble nedlagt.  

 

 

 

4. Landsstyrets virksomhet 
 

4.1 Administrasjon 

Landsstyret har hatt 7 møter i 2016, hvorav 4 telefonmøter og 3 fysiske møter.  

Saker som har vært håndtert i driftsåret er: Etablering av brukerforum for lokale 

redaktører, vervebrosjyre, lederkonferanse, organisasjonsutvikling, kontingentforhold, 

søknad om kompensasjon for merverdiavgift, søknad om statsstøtte, oppfølging av 

lokalforeninger og skifte av revisor. 

 

Arbeidsfordelingen i arbeidsutvalget (AU) har vært i henhold til funksjon. AU har hatt 

9 møter, 5 telefonmøter (noen via Skype) og 4 fysiske møter.  

Det er arbeidskrevende og tungvint å ha to møteplasser i form av arbeidsutvalg og 

landsstyre. En del saker blir unødvendig behandlet begge steder.  

 

Fordeling av oppgaver blant landsstyrets medlemmer og opprettelse av brukerforum 

for web-portalen som gjør nytte av lokale ressurser, har medvirket til god involvering.  

 

Arbeidsutvalgets medlemmer utfører arbeidet hjemmefra. Kontorfunksjoner på 

Fornebu ivaretas i hovedsak av sekretær og kasserer. Fysiske møter for arbeidsutvalget 

og landsstyret er avholdt på Fornebu. Unntaket er julemøtet i desember, som ble 

avholdt i NITOs konferansesenter i Oslo.   

 

4.2 Medlemsregisteret 

Medlemsregisteret er ivaretatt av nestleder Roy Knag Jæger. Kvalitetssikring skjer ved 

kasserers oppfølging av innbetalt kontingent. Det er utfordrende å holde registeret 

oppdatert, men tettere oppfølging og bedre kommunikasjon har gitt færre returer av 

Telepensjonisten. Det er påbegynt et arbeid med å anskaffe et nytt felles 

medlemssystem der lokalforeningene kan legge inn endringer direkte, samtidig som 

det oppsummerer en totaloversikt som gir nødvendige data for eksterne rapporteringer.  

 

 

4.3 Kommunikasjon 

PC-basert kommunikasjon er en forutsetning for å kunne yte god service til våre 

lokalforeninger og medlemmer. Sentral mailboks følges hovedsakelig opp av sekretær 

og kasserer. Arbeidsutvalget ser behov for å vurdere om gjeldende løsninger er 

optimale. 
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4.4 Høringer i 2016 

Pensjonistforbundet har sendt mange høringssaker til TPL for innspill. Høringer 

mottas fra det offentlige som invitasjon til uttalelse i saker som angår pensjonister.   

Forbundsledelsen har som regel funnet Pensjonistforbundets uttalelser dekkende for 

TPLs syn, og i mindre grad gitt egne høringssvar. Lokalforeningen Sogn og Fjordane 

ga et eget høringssvar i saken om eldreråd i kommunene. 

 

 

5. Organisasjonsutvikling 
 

På landsmøtet i 2015 ble landsstyret oppfordret til å arbeide videre med 

problemstillinger i organisasjonsutvalgets innstilling, blant annet ble temaer herfra 

diskutert på lederkonferansen i 2016. Landsstyret vil legge fram forslag  

på landsmøtet 2017, for eventuelt vedtak. 

 

 

6. Lokalforeningene 

 

Mye positivt utføres i arbeidet lokalt, men dessverre sliter noen lokalforeninger med 

videre drift. Hovedårsaken ligger i alder, vansker med å få tillitsvalgte og manglende 

mulighet for rekruttering. Det siste er i hovedsak knyttet til organisasjonsmessige 

endringer i Telenor. 

 

Ved utgangen av 2016 hadde forbundet 32 lokalforeninger, etter at Steinkjer 

lokalforening la ned sin virksomhet og besluttet å ikke bli en avdeling under 

Trondheim lokalforening.  Forbundsledelsen redegjorde i brev til alle medlemmer i 

Steinkjer om ulike muligheter for fortsatt medlemskap. 7 medlemmer har senere meldt 

overgang til Trondheim lokalforening.  

 

Forbundsledelsen så behovet for å ha løpende dialog med lokalforeningene og 

besluttet på landsstyremøte 29. august at det skulle iverksettes oppfølging av hver 

enkelt forening gjennom telefonmøter med ledere.  Landet ble delt inn i 9 områder og 

fordelt på landsstyrets medlemmer. En oppsummering av samtalene ble laget til hjelp 

for forbundsledelsen. Denne form for oppfølging vil bli gjennomført 2 ganger i året. 

Det er mottatt mange positive tilbakemeldinger på tiltaket, noe som bekrefter behovet 

for en tettere dialog mellom forbundsledelse og lokalforeninger. 

 

En del lokalforeninger samarbeider med andre pensjonistforeninger om felles 

gjennomføring av reiser, og noen har representant i, eller samarbeider med, 

eldreråd/seniorråd.  
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6.1 Årsrapportene for 2016 fra lokalforeningene 

Lokalforeningene har frist til 15. februar for innsending av årsmøtepapirer. 

Årsrapportene for 2016 foreligger derfor foreløpig ikke. Innhentet informasjon 

gjennom landsstyrets telefonrunder viser at de fleste lokalforeninger driver bra og har 

en tilfredsstillende økonomi. Men som nevnt er det flere lokalforeninger som har 

problemer. Slike tilbakemeldinger gjør at forbundsledelsen søker etter gode løsninger 

og spesielt dersom lokalforeninger vurderer å avvikle.  

 

 

7. Økonomi 

Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 25.161,- etter samlede utgifter på  

kr 2.054.558,-. Dette er som budsjettert, og inkluderer en avsetning til landsmøtet på 

kr 75.000,-, slik at resultatet for øvrig er godt over budsjett på de fleste postene. 

Innsparing i de løpende driftskostnader er ca kr 310.000,-. Det har vært et positivt 

bidrag fra flere av landsstyrets medlemmer, som har frasagt seg honorar og/eller 

møtegodtgjøringer. I tillegg er det en innsparing på reiser og møteutgifter. 

Innsparingene sentralt har primært kommet lokalforeningene til gode ved ekstra 

tilskudd på kr 40,- per medlem før jul. I tillegg utbetalte vi merverdikompensasjonen 

for 2015 til lokalforeningene i 2016.   

 

Vår avtale med revisorfirmaet Deloitte har gitt oss økte kostnader og var kommet på et 

nivå som tilsa revurdering av gjeldende avtale. I AU-møte 24.10.16 ble det besluttet at 

vi skulle inngå avtale med ny revisor Vidi Revisjon AS, som er medlem av det 

internasjonale nettverket Crowe Horwarth. Vidi er også revisor for øvrige 

pensjonistforeninger i SAKO-samarbeidet. Vidi kan levere tjenester til en pris som er 

vesentlig lavere enn Deloitte.  

 

Avtalen med Telenor, som er viktigste bidragsyter for økonomisk støtte, utgår 2017, 

og arbeidet med å få videreført dette er startet. Denne støtten er en forutsetning for å 

kunne drive vår nåværende aktivitet i forbundet. Støtten fra NAV og mva-

kompensasjon ble til sammen kr 394.051,-. 

 

Landsmøtet besluttet å beholde kontingent pr. medlem pr. år til forbundet på kr. 40,-.  

Det er antall betalende medlemmer i lokalforeningene ved utgangen av året som ligger 

til grunn for innbetaling til forbundet og for støtte fra forbundet til lokalforeningene. 

Landsstyret fastsetter størrelsen på de årlige overføringer til lokalforeningene. 

 

7.1 Kompensasjon for merverdiavgift 

Ordningen administreres av Lotteritilsynet i henhold til Forskrift om 

merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, fastsatt av 

Kulturdepartementet. Søknad for 2016 ble sendt innen fristen 1. september. I desember 

fikk vi tildelt kr 188.919,-, og kr 128.534,- for 2015. De ble i desember formidlet 

videre til lokalforeningene i henhold til Lotteritilsynets beregninger. Dette er noe mer 

enn det som ble overført i januar for 2014. Lotteritilsynets regler om at pengene skal 

overføres videre til lokalforeningene, gjorde det nødvendig å overføre dette i 

desember.  
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7.2 Statstilskudd 

Forbundet søker hvert år om tilskudd fra Statens støtteordning for pensjonistenes 

organisasjoner. Ordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). 

Grunnlaget for tildelingen er antall betalende medlemmer ved utgangen av året før, 

noe som er bakgrunnen for de innskjerpingene som er gjort i tellingen av medlemmer. 

I 2016 ble det tildelt kr 205.132,-, som ble utdelt i to omganger. Dette er ganske likt 

utbetalingen i 2015.   

NAV krever fortsatt et eget ”tilskuddsregnskap”, rent etter kontantprinsippet, i tillegg  

til et ordinært resultatregnskap, slik revisor vil ha det ”etter god regnskapsskikk”. 

Forskjellen er ikke stor og det er kommet signaler om at dette rapporteringskravet kan 

bli endret. Ny søknad for 2017 ble levert innen fristen 20.11.2016 og ble ventet tildelt 

tidlig i januar 2017. 

Organisasjoner som har fått tilskudd må rapportere til NAV om hvordan midlene er 

brukt, med svarfrist innen 31. mars det påfølgende år, og dette er bakgrunnen for den 

omfattende rapporteringen vi ber om fra lokalforeningene.  

 

7.3 Medlemsutvikling 

Pr. 31.12.16 var antall betalende medlemmer 3458. 176 av disse var nye i løpet av 

året, hvorav 38 av disse ikke hadde betalt kontingent ennå. Totalt antall medlemmer er 

3621, herav 126 med kontingentfritak. Det er 130 færre enn året før.  

Noen lokalforeninger har hatt bra tilgang på nye medlemmer. Innmelding via 

nettsidene, tiltak fra vervegruppen og lokal innsats har nok betydning for 

medlemstilgangen. Over tid vil rekrutteringsgrunnlaget for nye medlemmer likevel bli 

noe mindre. 

 

8. Informasjon 

8.1 Telepensjonisten 

Det er utgitt fire nummer av Telepensjonisten i 2016 i et opplag på 3.350 pr nr. 

Det er stadig flere av våre medlemmer som ønsker å lese Telepensjonisten på nettet. 

Forbundsledelsen ser imidlertid fortsatt behov for å utgi Telepensjonisten.    

Redaktør for Telepensjonisten er Gunhild Skoglund. Bladet får mange positive 

tilbakemeldinger. 

 

8.2 Nettsidene 

De nye nettsidene er godt mottatt etter stor innsats fra web-ansvarlig og 

brukergruppen. Bruker- og leservennligheten er styrket og oppleves som meget god i 

forhold til tidligere. Brukerforumet arbeider kontinuerlig med å vurdere tiltak for å 

forbedre nettsidene ytterligere og med et innhold som er nyttig, informativt og 

tidsaktuelt. Utfordringen er å få stoff for hovedsiden, som er forbundets ansvar.  

Det er fortsatt mange lokalforeninger som ikke vedlikeholder lokale nettsider.  
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9. Samarbeid med andre organisasjoner 

9.1 Samarbeid med andre pensjonistorganisasjoner. 

TPL har et samarbeid med Pensjonistforbundet gjennom samarbeidsorganet SAKO, 

som står for SAmarbeidsKOmiteen for pensjonistforeninger i statsbedrifter. 

Den årlige SAKO-konferansen ble arrangert 22. og 23. november i Drammen.  

Fra TPL deltok Arne Jenssen, Tore Andli og Einar Nymoen. Hovedtemaer var 

trygdeoppgjøret og krav til statsbudsjettet for 2018. Denne konferansen er en viktig 

arena hvor TPL kan være med å påvirke Pensjonistforbundets arbeid.  

Konferansen ble ledet av Pensjonistforbundets forbundsleder Jan Davidsen og 

generalsekretær Harald O. Norman.  

 

Medlemmene av SAKO-foreningene har et ønske om å revitalisere arbeidet i SAKO. 

Samarbeidet er bra, men det er flere forhold som det bør arbeides med, blant annet 

tilpasse samarbeidsavtalen med Pensjonsforbundet med gjeldende praksis. Dette 

arbeidet fortsetter i 2017.  

 

9.2 Samarbeid med personalorganisasjonene i Telenor 

Forbundsledelsen ser nytten i å ha et godt forhold til personalorganisasjonene i 

Telenor. Både ved søknad om støtte til TPL og ved rekruttering av nye medlemmer til 

TPL, kan et slikt samarbeid være verdifullt. Det er i tillegg relevant å fange opp alle 

ting som foregår i Telenor og som kan formidles på våre nettsider.  

 

 

10.  Nøkkeltall 
 

Driftsresultatet for 2016 var kr 25.161,- etter avsetninger.                                                                          

 

Inntektene fordelte seg slik: 

Tilskudd fra Telenor 1 500 000,00 72,1 % 

Kontingent fra foreningene 141 640,00 6,8 % 

Tilskudd fra Staten 205 132,00 9,9 % 

Mva-refusjon 188 919,00 9,1 % 

Tilskudd fra andre 0,00 0,0 % 

Renter av bankinnskudd 44 028,61 2,1 % 

Sum 2 079 719,61   

 

 

 

 

 

Utgiftene fordelte seg slik, når honorarer og andre personalkostnader, unntatt 

arbeidsgiveravgift, blir fordelt på funksjon: (Dette vises ikke i det offisielle regnskapet.) 
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Overføring til lokalforeningene 1 080 256,00 52,6 % 

Driftsutgifter 74 065,93 3,6 % 

Verving 6 531,50 0,3 % 

Opplæring 6 000,00 0,3 % 

Lederkonferanse 2016 125 570,86 6,1 % 

Avsetning til landsmøte 2017 75 000,00 3,7 % 

Landsstyret og AU - honorarer og møteutgifter 226 107,74 11,0 % 

Andre møte- og reiseutgifter 33 232,70 1,6 % 

Telepensjonisten: honorarer, trykk, porto mm 291 809,77 14,2 % 

Nettsidene: honorarer, service og support 98 297,84 4,8 % 

Medlemsregisteret 0,00 0,0 % 

Andre honorarer 2 292,00 0,1 % 

Arbeidsgiveravgift 35 394,00 1,7 % 

Sum 
2 054 
558,34 

  

 

Tallene illustrerer i hvilken grad organisasjonen fortsatt er avhengig av Telenor. Ønsket er å 

videreføre og helst få økt støtte. Netto gikk ca 45% av inntektene direkte til lokalforeningene, 

men dette blir et unntak på grunn av to overføringer av mva-tilskudd og ekstratilskuddet på kr 

40,- per medlem i desember.  I tillegg er Telepensjonisten og nettsidene direkte medlemspleie. 

 

Landsstyret, Oslo 13. februar 2017. 

 

     Arne Jenssen       Roy Knag Jæger       Finn-Egil Elster 

         (sign.)              (sign.)    (sign.) 

-------------------------  -------------------------  ------------------------ 

           Leder         Nestleder          Kasserer 

 

    Tore Andli       Einar Nymoen       Ingvar Kallevik 

        (sign.)                      (sign.)                                        (sign.) 

-------------------------  -------------------------  -------------------------     

     Sekretær                  Styremedlem          Styremedlem 

 

     Truls Langeggen       Marie Aashagen    Mette Hummelvoll 

                      (sign.)    (sign.)            (sign.) 

             -------------------------  -------------------------  ------------------------- 

                Styremedlem       Styremedlem       Styremedlem 


