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ÅRSRAPPORT 2020 

TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND (TPL)  

1. Innledning 

Driftsåret 2020 har som alt annet vært spesielt, på grunn av pandemien. Lokalforeningene 
har i liten grad kunnet opprettholde normal aktivitet. Gledelig er det da at medlemstallet 
har holdt seg noenlunde, forholdene tatt i betraktning, se pkt 6.3. 

Også sentralt har koronapandemien påvirket virksomheten. Som nevnt under, måtte den 
planlagte lederkonferansen avlyses. Det har også ellers vært mindre reising. De fleste 
landsstyremøtene har vært gjennomført på nett. 

Telenor Norge har to år på rad redusert tilskuddet vi får fra kr 1.5 mill kr i 2018 til 1,0 mill 
i 2019 og 750.000 i 2020. I 2021 får vi også 750.000. Dette har hatt konsekvenser for hva 
vi har kunnet overføre til lokalforeningene. De generelle tilskuddene har blitt redusert fra 
en samlet sum på 1,1 mill kr i 2018 til 0,9 mill kr i 2020. 

Vi har i mange år nå, også i 2020, mottatt tilskudd fra Tekna på kr 5.000. 

2020 og 2021 blir forhåpentligvis unntaksår, med påtvunget lav aktivitet. Hvis tilskuddene 
vi får, spesielt det fra Telenor, ikke blir opprettholdt på minst det nivået de har nå, kan det 
bli vanskelig å få opp aktiviteten til samme nivå som før.   

Erfaringene med StyreWeb som medlemsregister er fortsatt gode, og alle lokalforeningene 
følger opp godt. 18 av lokalforeninger har også tatt i bruk økonomimodulen. Se pkt. 4.2. 

I denne årsrapporten beskrives de viktigste sakene gjennom 2020. Utfyllende økonomi-
informasjon og nøkkeltall fra årsregnskapet for 2020 beskrives i pkt 6 og pkt 9.  

 

2. Lederkonferansen 2020 

Smittevernreglene gjorde det umulig å avholde den planlagte lederkonferansen. Og etter å 
ha konferert med lokalforeningene, valgte landsstyret å avlyse konferansen. 
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3. Tillitsvalgte 
 
De tillitsvalgte som ble valgt på forrige landsmøtet i 2019 var:  
 
Leder  Tore Andli   Fornebu 
Nestleder  Einar Nymoen   Fornebu 
Kasserer  Finn-Egil Elster  Fornebu 
Sekretær  Åse Juul Hansen  Kristiansund 
Styremedlem Anne Stødle   Haugesund 
 
Varamedlem 1 Tore Haugland  Bergen 
Varamedlem 2 Mary-Ann Østgård  Drammen 
Varamedlem 3 Kari Aanerud   Glåmdal 
 
Revisorer 
Revisor 1  Kåre Johansen   Fornebu 
Revisor 2  Kirsten Næss   Fornebu 
Vararevisor Aud Kleven   Drammen 
 
Valgkomite 
Leder  Jan Riddervold  Lillehammer 
Medlem  Eli Nilsen   Drammen 
Medlem  Wenche Aannestad  Tønsberg 
Varamedlem Ulf Rathe   Bergen 
 
I tillegg har forbundet fortsatt avtale med Gunhild Skoglund, Lillehammer, som redaktør 
for medlemsbladet Telepensjonisten. 

 
 

4. Landsstyrets virksomhet 
 
Landsstyrets 5 medlemmer har til sammen gjennomført 11 styremøter i 2020, hvorav 9 
nettmøter og 2 fysiske møter.  
 
4.1 Aktiviteter i 2020 
Et område Landsstyret har brukt mye tid på i 2020 er å søke å komme i inngrep med 
Telenor Pensjonskasse og få innflytelse på de beslutningene som gjelder pensjon og 
regulering av pensjonene. Vi har også protestert på det vi mener er for rask oppbygging av 
bufferkapital, som gjør at det avsettes for lite til oppregulering av de løpende pensjonene, 
og et styrevedtak i Telenor Pensjonskasse om å begrense reguleringen til 75% av 
konsumprisindeksen. Dette har blitt gjort gjennom brev og møter, for en stor del i 
samarbeid med personalorganisasjonene (ref. pkt 8). Odd-Kåre Kvalheim (Lillehammer 
lokalforening) har bidratt sterkt i denne prosessen med verdifulle innspill og 
oppklaringer. Så langt har vi dessverre ikke fått gjennomslag for våre krav, men fortsetter 
arbeidet. 
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Alle tilgjengelige nummer av Telepensjonisten tilbake til 1974 (årgang 1) er skannet og 
gjort tilgjengelige på nettsidene (avsluttet i januar 2021). Det er noen «huller» i årgangene 
fra 1994 og bakover. Disse vil bli forsøkt tettet så langt et er mulig. 
 
For øvrig er de løpende oppgavene blitt videreført, bl.a.:  
- oppfølging av lokalforeningene via epost og telefon 
- oppfølging av medlemsregisteret og økonomimodulen i StyreWeb 
- utarbeiding av forslag til nytt handlingsprogram for neste landsmøteperiode 
- oppfølging av økonomien sentralt 
 
Arbeidet i forhold til offentlige myndigheter skjer i hovedsak gjennom SAKO-
samarbeidet (se pkt. 8.1). På et møte 26. november 2020 ble bl.a. kravene til 
statsbudsjettet behandlet og vedtatt som et samlet innspill til regjeringen. 

TPL bisto i 2019 Telenor i et prosjekt ifm. utfasing av kobbernettet (prosjekt Sunrise). 
Mange av våre medlemmer besøkte Telenorkunder og målte nettkvaliteter. Vi bisto også i 
to runder i 2020. Det er viktig at vi stiller opp på slike oppdrag som et ledd i det å sikre 
tilskudd fra Telenor i form av sponsormidler. 

Styremedlemmene utfører stort sett arbeidet hjemmefra. Kontorfunksjonen på Fornebu 
ivaretas i hovedsak av leder og forbundskasserer. Fysiske møter for landsstyret er 
gjennomført på Fornebu. 
 
I tillegg har forbundskassereren hatt en nettbasert gjennomgang av økonomimodulen med 
de kassererne som ønsket det. 
 
Brukerforum for nettsidene fortsatte i 2020 med lokale ressurser. Aktivitetsnivået var 
lavere enn tidligere, mye fordi den nye versjonen av nettsidene har blitt bedre etablert. 

 
4.2 StyreWeb - medlemsregister/økonomimodul 
Alle lokalforeninger bruker StyreWeb til medlemsregisteret. Bruken av de øvrige 
funksjonene varierer fra lokalforening til lokalforening. Noen bruker systemet aktivt til å 
kommunisere med medlemmene via e-post og SMS, og til arkiv. 
 
Mer enn halvparten av foreningene fører nå regnskapet sitt i StyreWeb, og noen få har 
også brukt systemet til kontingentinnkreving. Både sentrale og lokale krefter har bidratt. 
Einar Nymoen har fortsatt ledet arbeidet med medlemsregisteret, og kasserer Finn-Egil 
Elster har hatt ansvaret for økonomifunksjonen.  
 
Sentralt benyttes systemet primært til regnskap, dokumentasjon av medlemstall (betalende 
medlemmer) som grunnlag for søknadene om NAV-støtte, og til kommunikasjon med 
lokalforeningene og andre via e-post. Systemet benyttes som elektronisk arkiv, og 
benyttes også for adressering av medlemsbladet Telepensjonisten. 
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4.3 Kommunikasjon 
Det er etablert to sentrale epostkasser (landsstyret@telepensjonistene.no og 
forbundskasserer@telepensjonistene.no) i G-suite. Det ble gjennomført et forsøk med 
etablering av felles epostkasser for lokalforeningene ved hjelp av G-suite. Dette arbeidet 
er ikke videreført.  G-suite inneholder en modul for digitale møter som benyttes til 
landsstyremøter som holdes som nettmøter.  
 

4.4 Høringer i 2020 
Vi har også i 2020 mottatt flere høringssaker. Dette er invitasjoner til å gi uttalelser i saker 
som angår pensjonistene. Pensjonistforbundet, som vi samarbeider med gjennom SAKO, 
ivaretar en god del av disse. Det hender også at PF sender oss en forespørsel om vi kan 
bidra med meninger slik at disse kan tas med i deres svar til departementet. 
 
Forbundet bidro våren 2020 med innspill til en høring om regelverket for garanterte 
pensjonsprodukter, der Odd Kåre Kvalheim igjen var sentral.  
 
Som regel har forbundsledelsen funnet Pensjonistforbundets uttalelser dekkende for TPL 
sitt syn, og vi har derfor kun i mindre grad gitt egne høringssvar.  
 

 

5. Lokalforeningene 
Vi gjennomførte også i 2020 en runde hvor alle lokalforeningene er kontaktet pr. telefon. 
Hovedresultatet av de 21 første samtalene ble presentert i Telepensjonisten nr. 1/2020. 
Disse resultatene var representative også etter at alle lokalforeningene var kontaktet. 

De fleste lokalforeninger driver bra og har en tilfredsstillende økonomi. Men koronaen 
satte en stopp for det aller meste av medlemsaktivitetene fra mars av, og dette fortsetter 
inn i 2021.  

De aller fleste av foreningene har et relativt stabilt medlemstall, men rekruttering av nye 
medlemmer går tregt hos mange. Gjennomsnittsalder blant medlemmene øker derfor, noe 
som gjør det mer utfordrende å få medlemmene til å påta seg tillitsverv.  

 

6. Økonomi 

6.1 Generelt om forbundets økonomi 
Årsregnskapet for 2020 er gjort opp med et underskudd på kr 52.917 etter samlede utgifter 
på kr 1.499.365. Vi gikk inn i 2021 med en egenkapital på kr 1.820.452. Avtalen med 
Telenor, vår viktigste økonomiske bidragsyter, ble i 2020 redusert fra kr 1,0 mill. til 0,75 
mill, kr, og vi får det samme i 2021. Ordningen er dessuten blitt gjort om fra et rent 
tilskudd til at det er klassifisert som sponsormidler, der det forventes gjenytelser, uten at 
det er spesifisert hvilke. En halvering av tilskuddet på 2 år har fått konsekvenser, i første 
omgang for overføringene til lokalforeningene, men vil etter hvert også bli krevende for 
driften generelt, både lokalt og sentralt. Og vi har heller ingen garanti for videreføring av 
tilskuddet. Støtten fra NAV og mva-kompensasjon var til sammenlikning kr 518.000 i 
2020, litt mer enn året før.  
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Kontingent pr. medlem pr. år til forbundet var i 2019 kr. 40. Landsmøtet i 2019 vedtok en 
økning til kr 50 som ble iverksatt fra 2020. 

Den avlyste lederkonferansen ga mulighet til å gi et ekstra tilskudd i 2020. Redusert 
aktivitet i 2020 bør dessuten ha gitt et overskudd som kan gjøre det lettere å få i gang 
gode aktiviteter når smittesituasjonen igjen tillater det.  

 
Landsstyret er fortsatt innstilt på å bruke av egenkapitalen for at overgangen ikke skal bli 
for brå, men det er samtidig nødvendig å ha en buffer også sentralt i tilfelle Telenor-
tilskuddene reduseres ytterligere. 
 
Underskuddet er ca 150.000 mindre enn budsjettert, noe som bl.a skyldes mindre 
reisevirksomhet sentralt. Dessuten ble den budsjetterte avsetningen til landsmøtet 2021 
ikke gjennomført etter at den eksterne revisoren påpekte at dette ikke var i tråd med nyere 
regnskapspraksis. 
 
Posten driftsutgifter har økt noe, fra kr 97.000 i 2019 til 113.000 i 2020. Det skyldes 
primært at vi i 2020 har betalt lisens for StyreWeb for 4 kvartaler, mens vi i 2019 bare 
betalte for 3. Prisen pr kvartal har ikke økt, Denne utgiften var samlet på 85.000. Ekstern 
revisjon kostet oss kr 22.000. 

Landsstyret gikk frivillig inn for å redusere egne honorarer med 10% i 2020, og denne 
posten er dermed redusert fra 174.000 til 153.000. Samlet sparte vi kr 45.000 i honorarer 
og arbeidsgiveravgift.  

Reise- og møteutgifter for landsstyret har blitt sterkt redusert pga koronaen med nesten kr 
90.000 til 20.000 i 2020.  

Den avlyste lederkonferansen har også gitt en stor innsparing, og det lille som har vært av 
opplæring, har vært på nett, og dermed kostnadsfritt. I forhold til budsjett er vi her 
160.000 under. 

Utgiftene til Telepensjonisten og til drift av nettsidene har holdt seg på samme nivå som i 
2019. Videreutvikling av nettsidene har heller ikke i 2020 vært prioritert.  
 
6.2 Kompensasjon for merverdiavgift 
Ordningen administreres av Lotteritilsynet i henhold til Forskrift om merverdiavgifts-
kompensasjon til frivillige organisasjoner, fastsatt av Kulturdepartementet. I desember 
fikk vi tildelt kr 305.080 for 2020, og kr 193.731 ble formidlet videre til lokalforeningene 
i samsvar med Lotteritilsynets beregninger. Vi har fortsatt nytt godt av nye regler for 
beregning av søknadsbeløpet. Redusert aktivitet vil slå ut på tildelingen i 2021, men det 
er usikkert hvor mye, siden dette trolig vil gjelde de fleste av de mer enn 20.000 
organisasjoner som får tilskudd under denne ordningen. 

 
6.3 Statens støtteordning for pensjonistenes organisasjoner.  
Ordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Grunnlaget for 
tildelingen er antall medlemmer som har betalt og fortsatt var medlemmer ved utgangen 
av året før. I 2020 fikk vi kr 213.324. Dette er ca kr 25.000 mer enn i 2019, trass i 
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redusert medlemstall.  TPL er den nest minste av 9 pensjonistorganisasjoner som får 
midler under denne ordningen. 

 
Organisasjoner som har fått tilskudd må rapportere til NAV om hvordan midlene er 
brukt, med svarfrist innen 31. mars det påfølgende år. Dette er bakgrunnen for den 
omfattende rapporteringen landsstyret ber om fra lokalforeningene. 

 
 

6.4 Medlemsutvikling  
Pr 31.12.2020 hadde lokalforeningene til sammen 3053 medlemmer som hadde betalt 
kontingent for 2020 og fortsatt var medlemmer ved utgangen av året. 84 av disse var nye 
i løpet av året. Totalt antall medlemmer var 3114, herav 42 med generelt kontingentfritak 
og 19 som har sluppet å betale for 2020, bl.a fordi de har meldt seg inn mot slutten av 
året.  
 
Medlemstallet som ligger til grunn for søknad om tilskudd fra NAV til forbundet, er 3042 
for 2020. Dette skyldes at 11 har betalt til to foreninger, men teller som én hver i denne 
sammenhengen. For 2019 rapporterte vi 3134. Nedgangen på 92 er mindre enn året før, 
trass i den spesielle situasjonen. 
 

 

7. Informasjon            

7.1 Telepensjonisten 
Det er utgitt fire nummer av Telepensjonisten i 2020 i et opplag på 3.250 pr nr. Bladet 
sendes pr. post til dem som ønsker det, og i tillegg legges bladet ut på nettsidene 
(telepensjonisten.no). 
 
7.2 Annen informasjon 
Det meste av informasjon til lokalforeningene sendes ut som epost fra StyreWeb. 
 
 

8. Samarbeid med andre organisasjoner 

 
8.1 Samarbeid med andre pensjonistorganisasjoner. 
Samarbeidet med SAKO-medlemmene (SAmarbeidsKOmiteen for pensjonistforeninger i 
tidligere statsbedrifter) har fortsatt. Dette er foruten oss selv: 

 Pensjonistforbundet (PF) 
 Jernbanepensjonistenes Landsforbund 
 Postpensjonistenes Landsforbund 
 Politiets Pensjonistforbund 
 Statens Vegvesenets Pensjonistforbund 
 LO, Seksjon stat 
 Fagforbundets pensjonistforbund LOP (kommunal sektor) 

Samarbeidet reguleres av en egen avtale. Den hadde en varighet til 2021, men ble 
prolongert til 2022 på grunn av at Pensjonistforbundets landsmøte er utsatt til 2022. 
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En viktig sak er at PF inviterer til drøftinger i SAKO om krav til Trygdeoppgjøret hvert 
år. De inviterer oss også til aktuelle webinarer, f.eks: 

 Eget ansvar for egen alderdom 
 Endringer i reglene for sparkesykler 
 Å leve med demens 
 Hjelpemidler for en selvstendig og trygg hverdag 
 Fremtidens omsorgsbolig 

PF har med sine 250.000 medlemmer et stort apparat i sin organisasjon og 
inviterer/involverer oss til aktuell informasjon for eldre. Vi har fått tilgang til mange 
aktuelle høringer, som tar inn våre meninger. Informasjonsavdelingen gir annen info om 
f.eks eldrerådenes virksomhet. 

Avtalen med Telenor Pensjonskasse om at de gir oss informasjon om hvem som avslutter 
sin tjeneste i Telenor ble videreført. Antallet vi får beskjed om reduseres etter hvert fordi 
flere og flere som går av, har innskuddspensjon, som ligger utenfor TPKs 
virksomhetsområde.  
 
8.2 Samarbeid med personalorganisasjonene i Telenor 
Vi har hatt et løpende samarbeid med personalorganisasjonene ifm. Telenor 
Pensjonskasse. Selv om det foreløpig ikke har gitt de resultatene vi hadde håpet på, er det 
viktig å holde trykket oppe. 

 

9. Nøkkeltall   

Driftsresultatet for 2020 var negativt, kr -52.917 etter avsetninger.  
 

Inntektene fordelte seg slik: 
 

Inntekter 2 018 2 019 Andel 2019 2 020 Andel 2020 
Tilskudd fra Telenor 1 500 000 1 000 000 58,7 % 750 000 51,9 % 
Kontingent fra lokalforeningene 132 000 131 920 7,7 % 157 300 10,9 % 
Tilskudd fra Staten (NAV) 194 860 188 238 11,0 % 213 324 14,7 % 
Momskompensasjon 178 800 322 170 18,9 % 305 080 21,1 % 
Tilskudd fra Tekna 5 000 5 000 0,3 % 5 000 0,3 % 
Midler fra nedlagt(e) lokalforeninger 27 968 14 742 0,9 % 0 0,0 % 
Reisefordeling kassererkurs 0 11000 0,6 % 0 0,0 % 
Renter av bankinnskudd 32 060 31 924 1,9 % 15 744 1,1 % 
SUM INNTEKTER 2 070 687 1 704 994 100,0 % 1 446 448 100,0 % 
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Kostnadene fordelte seg slik, når honorarer og andre personalkostnader, inkludert 
arbeidsgiveravgift, blir fordelt på funksjon: (Dette vises ikke i det offisielle regnskapet.) 
 

Utgifter 2 018 2 019 Andel 2019 2 020 Andel 2020 
Overføring til lokalforeningene 1 068 476 765 782 44,6 % 884 526 59,0 % 
Driftsutgifter, eks medlemsregisteret 35 851 33 204 1,9 % 28 131 1,9 % 
Lederkonferanse/landsmøte 206 895 191 507 11,1 % 0 0,0 % 
Landsstyret - honorarer og møteutgifter 226 857 263 737 15,3 % 188 537 12,6 % 
Andre møte- og reiseutgifter 34 006 43 493 2,5 % 4 728 0,3 % 
Telepensjonisten; honorarer, trykk, porto 264 217 259 235 15,1 % 261 135 17,4 % 
Nettsidene: honorarer, utvikling og support 44 871 45 689 2,7 % 44 311 3,0 % 
Medlemsregisteret, inkl opplæring og 
honorar 192 192 111 562 6,5 % 84 720 5,7 % 

Andre honorarer 14 620 4 489 0,3 % 3 278 0,2 % 
SUM UTGIFTER 2 087 985 1 718 697 100,0 % 1 499 365 100,00 % 

 
 
Etter anbefaling fra ekstern revisor er det ikke avsatt midler til landsmøtet 2021 i dette 
regnskapet, ref pkt 6.1. Lederkonferansen i 2020 ble som nevnt avlyst og medførte heller 
ingen utgifter. 
 

Inntektsandeler 2020

Tilskudd fra Telenor Kontingent fra lokalforeningene

Tilskudd fra Staten (NAV og momskompensasjon) Tilskudd fra Tekna

Renter og andre inntekter
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 I tillegg til det lokalforeningene får som tilskudd, er også Telepensjonisten og nettsidene 
direkte medlemspleie. I denne grafen er landsstyremedlemmers besøk hos lokalforeninger 
tatt med sammen med medlemskommunikasjonen. 
 
 
Landsstyret, Oslo, 09. februar 2021 

 

Tore Andli /s/   Einar Nymoen /s/  Finn-Egil Elster /s/ 

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

        Leder         Nestleder          Kasserer 

 

 Åse Juul Hansen /s/   Anne Stødle /s/ 

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

 Sekretær                    Styremedlem 

Alle signaturer er bekreftet elektronisk med bankID. 

59,0 %20,5 %

0,0 %
5,7 %

14,8 %

Utgiftsandeler 2020

Overføring til lokalforeningene Medlemskommunikasjon Avsetning til neste landsmøte

Medlemsregisteret Sentral drift


