
                                                     
 
 
 
ÅRSRAPPORT 2021 
TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND (TPL) 
 

1. Innledning 

Driftsåret 2021 ble også et meget utfordrende år på grunn av korona-pandemien. Det 
har, naturlig nok, vært liten aktivitet i lokalforeningene. 
  
Medlemstallet har vært noe fallende men avgangen er delvis oppveiet med en 
vellykket vervingskampanje. Det har kommet 162 nye medlemmer, men 207 ble 
utmeldt i 2021. 
 
Landsstyret har hatt minimalt med reisevirksomhet i året som har gått og alle 12 
styremøter har vært avholdt digitalt. 
 
Telenor Norge har gitt tilskudd pålydende kr 750.000,- med lovnad om tilsvarende for 
2022. Generelle tilskudd til lokalforeningene er avpasset i forhold til aktiviteten. 
 
Landsmøte ble gjennomført digitalt 14. april 2021 på grunn av pandemien. 
 
Landsstyret har hatt økt fokus på Telenor Pensjonskasse og underregulering av 
pensjon – dette arbeidet fortsetter i 2022. 
 
Informasjon til medlemmene er ivaretatt gjennom et meget bra  medlemsblad og 
oppdatert web-side. Landsstyret etablerte en facebook-gruppe i desember. 
 
Etter 2 år med pandemi ser vi nå forhåpentligvis slutten, og vi kan leve våre liv mer 
normalt og ikke minst møtes fysisk slik vi alle ønsker. 
 
Medlemsregister og økonomimodul i StyreWeb er gode hjelpemidler både sentralt og 
lokalt. 
 
I denne årsrapporten beskrives de viktigste sakene fra 2021. Utfyllende informasjon 
om økonomi og nøkkeltall fra årsregnskapet 2021 beskrives sist i rapporten. 
 
 
 
 
 
 



2. Landsmøte 2021 

Landsmøtet ble på grunn av pandemien avholdt digitalt 14. april med bistand fra 
Telenor. Dette var det første landsomfattende Teams-/nettmøte som 
Telepensjonistenes Landsforbund har gjennomført – vi håper det ble med denne 
gangen, og at vi kan møtes fysisk ved neste anledning. Gjennomføringen av 
landsmøtet gikk tilfredstillende, tross utfordringer. Det var 54 stemmeberettigede 
tilstede.  
 
Administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, var landsmøtets 
gjest og holdt innlegg på 2 tema: nettverkskvalitet, spesielt for bedriftsmarkedet, og 
trygghet/tjenestesikkerhet. Han snakket også om kobberkabel-prosjektet. Han 
forklarte at kobbernettet legges ned til fordel for modernisering av mobilnettet. 
Furberg var svært fornøyd med at telepensjonistene bidro med besøk hos kunder. 
Han vektla at mange telepensjonister har erfaring og kompetanse i å snakke med 
kunden som fortsatt har fasttelefon. 
 
Det ble diskusjon rundt StyreWeb. Konklusjonen var at dette er et godt verktøy som 
også benyttes av lokalforeningene. 
 
 

3. Tillitsvalgte 

Tillitsvalgte valgt på landsmøtet 2019: 
Forbundsleder  Tore Andli   Fornebu lokalforening 
Nestleder   Einar Nymoen   Fornebu lokalforening  
Kasserer   Finn-Egil Elster   Fornebu lokalforening  
Sekretær   Åse Juul Hansen   Kristiansund lokalforening  
Styremedlem   Anne Stødle    Haugesund lokalforening  
 
1. vara   Tore Haugland   Bergen og Hordaland lokalf. 
2. vara   Mary-Ann Østgård   Drammen lokalforening  
3. vara   Kari R. Aanerud   Glåmdal lokalforening 
 
Revisor   Kåre Johansen   Fornebu lokalforening 
Revisor   Kirsten Næss    Fornebu lokalforening 
Vararevisor   Aud Kleven    Drammen lokalforening 
 
 
Valgkomite  
Leder   Jan Riddervold   Lillehammer lokalforening  
Medlem  Eli Nilsen    Drammen lokalforening  
Medlem  Wenche Aannestad  Tønsberg lokalforening 
 
Varamedlem   Ulf Rathe     Bergen og Hordaland lokalf. 
 
Gunhild Skoglund fra Lillehammer lokalforening er redaktør i medlemsbladet 
Telepensjonisten. 



Tillitsvalgte valgt på Landsmøte 2021: 
Forbundsleder  Tore Haugland   Bergen og Hordaland lokalf. 
Nestleder   Einar Nymoen   Fornebu lokalforening  
Sekretær   Åse Juul Hansen   Kristiansund lokalforening  
Styremedlem   Anne Sørlie-Johansen  Fornebu lokalforening  
Kasserer   Finn-Egil Elster   Fornebu lokalforening  
1. Vara   Kari R. Aanerud   Glåmdal lokalforening  
2. Vara   Eivind Thoresen   Lillehammer lokalforening  
   (utmeldt i perioden) 
3. Vara   Tone Okkenhaug   Trondheim lokalforening  
 
Revisor   Svein Ivar Brauti  
Revisor   Ingrid Håheim  
Vararevisor   Aud Kleven  
 
Valgkomite  

Anne Stødle    Haugesund lokalforening 
Jan Riddervold   Lillehammer lokalforening  
Ulf Rathe    Bergen og Hordaland lokalf. 
 

Varamedlem   Wenche Aannestad   Tønsberg lokalforening  
 
Komiteen konstituerer seg selv. 
 
Avtalen med Gunhild Skoglund fra Lillehammer lokalforening som redaktør i 
medlemsbladet Telepensjonisten er fornyet. 

 

4. Landsstyrets virksomhet 

Landsstyrets 5 medlemmer har til sammen gjennomført 12 styremøter i 2021 – alle 
som nettmøter. 
 
4.1  Generelt 
Landsmøtet vedtok nytt handlingsprogram for årsmøteperioden 2021 - 2023. Her ble 
mål og krav satt om å intensivere innsatsen ved å påvirke beslutningstakere i Telenor 
Pensjonskasse, slik at våre medlemmer får sin rettferdige pensjon og ser slutten på 
det vi ser på som en urettferdige underregulering av pensjonene. 
 
TPL har lagt ned tid og ressurer i å videreutvikle samarbeidet med personal-
organisasjonene og ansattrepresentanter i aktuelle styrer. Dette  for å få bedre 
påvirkningskraft overfor Telenor Pensjonskasse (TPK) både direkte og gjennom 
Telenors ledelse. TPL bruker også SAKO samarbeidet i tillegg til personal-
organisasjonene for å sikre kompetanse opp mot en eventuell juridisk avklaring på 
TPK sin underregulering av pensjonen. TPL jobber parallelt med avklaringer rundt 
våre fripoliser. 
 



TLP har etablert et godt samarbeid med PF og gjennom SAKO kontakten får vi faglig 
støtte og hjelp. I tillegg til vår mulighet til å påvirke krav, samarbeider vi med svar på 
høringer til offentlige myndigheter. 
 
Ellers er løpende oppgavene utført bl.a:  
- oppfølging av lokalforeningene via epost og telefon 
- oppfølging av medlemsregisteret og økonomimodulen i StyreWeb 
- oppfølging av økonomien sentralt 

 
Medlemstallet har vært noe nedadgående og TPL etablerte derfor en vervekampanje 
med oppstart 15. oktober. Denne skal vare frem til Lederkonferansen i april/2022 og 
da kåres årets verver. Fra oppstart til årsskiftet var det kommet 56 nye medlemmer, 
det må ansees som vellykket.  
 
Styremedlemmene har hatt hjemmekontor i 2021. Kontorfunksjonen på Fornebu er 
fortsatt tilgjengelig, men ikke benyttet pga pandemien. Det har ikke vært avholdt 
fysiske møter, men kontoret har vært besøkt for å ivareta postgang etc. 

4.2 Informasjon og kommunikasjon 

Telepensjonisten  
Bladet vårt, Telepensjonisten, har hatt 4 flotte utgaver i året som gikk, i et opplag på 
2.900 pr nr. Bladet sendes i posten til medlemmer og legges ut på nettsiden 
(telepensjonistene.no). Redaktøren legger ned et betydelig arbeid for at dette skal bli bra - 
så all honnør til henne. 

Internett og Facebook 
Generell informasjon legges ut på nettsiden https://telepensjonistene.no/ og på ny 
Facebook gruppe med lenke til nettsiden for mer informasjon. 
 
Facebook-gruppen ble etablert i desember og foreløpig er det ca. 400 medlemmer, 
det er plass til flere. TPL vil bruke den til å informere medlemmer, og sammen med 
en stadig bedre web-side skal vi klare å nå frem til flere. Facebook gruppen er fortsatt 
i en oppstartsfase og vi håper flere kan bidra med stoff etter hvert. Brukerforum for 
nettsidene og Facebook vil bli revitalisert og tilpasset ny aktivitet. 

Annen informasjon 
Informasjon til lokalforeningene sendes som regel ut som epost fra StyreWeb. 
Styremedlemmene kommuniserer ellers fra mailadresse 
landsstyret@telepensjonistene.no og på SMS der det er behov. Landsstyremøter 
avholdes elektronisk på Google Meet. 
 
4.3  StyreWeb - medlemsregister/økonomimodul 
Lokalforeninger bruker StyreWeb til medlemsregisteret. De fleste bruker systemet til 
å kommunisere med medlemmer enten på e-post eller SMS. De fleste avdelingene 
fører regnskap, og noen kjører også kontingent i StyreWeb. StyreWeb har også gode 
muligheter til å arkivere dokumenter og flere burde benytte denne funksjonen. 
 



Nestleder Einar Nymoen har fortsatt ledet arbeidet med medlemsregisteret, og 
kasserer Finn-Egil Elster har hatt ansvaret for økonomifunksjonen. 
Forbundskassereren har gitt opplæring i økonomimodulen på StyreWeb for de 
kassererne som har ønsket det. 
 
Sentralt benyttes systemet primært til regnskap, dokumentasjon av medlemstall 
(betalende medlemmer) som grunnlag for søknadene bl.a. til NAV-støtte, og til 
kommunikasjon med lokalforeningene og andre via e-post. Systemet benyttes som 
elektronisk arkiv, og for adressering av medlemsbladet Telepensjonisten. 
 
4.4  Høringer i 2021 
TPL har mottatt mange høringssaker i 2021. Vi har valgt ut de sakene som er mest 
relevant for oss og sendt noen ut til lokalforeningene for kommentarer. Deretter har 
vi sendt et samlet svar til PF som koordinerer svar mot aktuell instans.  

5. Lokalforeningene 

Alle lokalforeningene ble kontaktet i 2021 og fikk tilsendt et dialogskjema for 
behandling. Deretter ble de ringt opp for gjennomgang av skjema – det mangler 
fortsatt noen få før vi lager en oppsummering som presenteres i neste medlemsblad. 
Resultatet så langt tyder på at lokalforeningene drives godt, tross til dels store 
utfordringer grunnet begrensinger i forhold til pandemi. De fleste har tilfredsstillende 
økonomi, men mange medlemsaktivitetene er avlyst eller utsatt. Det rapporteres om 
lite frafall av medlemmer grunnet pandemien, men generelt økende gjennomsnitts-
alder. Det meldes også om utfordringer med å få medlemmene til å påta seg 
tillitsverv.  
 
Ny vervekampanje har blitt godt mottatt. 
 

6. Samarbeid med andre organisasjoner 

6.1 Samarbeid med andre pensjonistorganisasjoner. 
Samarbeidet med SAKO-medlemmene (SAmarbeidsKOmiteen for pensjonistforenin-
ger i tidligere statsbedrifter) fortsetter og forsterkes i løpet av året. SAKO består av: 
 

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

Samarbeidet reguleres av en egen avtale og varer frem til 2022.  
 



I løpet av året har PF invitert til drøftinger i SAKO hvor kravet til Trygdeoppgjøret 
blir utarbeidet. Årets oppgjør ble særdeles viktig pga sine gjennomslag for 
regulering av pensjon, som gav full støtte til Pensjonistforbundet/SAKO sitt krav i 
trygdeoppgjøret. Resultatet ble 3,83 prosent. Det gav en vekst i pensjonen på 5,36 
prosent fra 1. mai 2021. 
 
PF og SAKO har med sine ca. 270.000 medlemmer et stort apparat i sin organisasjon 
og det er betryggende for oss å ha den faglige tyngden med oss når vi har behov for 
det. 
 
Gruppen «Pensjonister» har behov for å være organisert og stå sammen slik at vi 
kan få gjort noe med underregulering av pensjon og tap av kjøpekraft. Ikke minst 
gjelder det den del av pensjonen som kommer fra Telenor Pensjonskasse. Skal vi få 
gjort endringer her må vi ha mange med oss på laget og nødvendig ekspertise. 
 
Gjennom året har vi svart opp de høringsuttalelser som er aktuelle for oss og bidratt 
på møter i SAKO sammenheng. 
 
Årets SAKO konferanse ble avholdt på Gardermoen Quality Airport Hotel 
Gardermoen med over 100 deltakere og er en god arena for informasjon og 
etablering av nettverk. 
 
6.2 Samarbeid med personalorganisasjonene i Telenor 
Samarbeidet med personalorganisasjonene i Telenor fortsetter og er spesielt viktig 
for å få Telenor Pensjonskasse til å endre nivået på regulering av våre pensjoner. Vi 
har en felles interesse i å avvikle underregulering av pensjonen. 

 
Samarbeidet med ansattrepresentantene i Telenor Pensjonskasse og de fire 
konserntillitsvalgte fungerer, etter vårt syn, bra og det er viktig at dette arbeidet 
fortsetter 

 

7. Medlemsutvikling  

Pr 31.12.2021 hadde lokalforeningene til sammen 2958 medlemmer som hadde 
betalt kontingent for 2021 og fortsatt var medlemmer ved utgangen av året. 130 av 
disse var nye i løpet av året. Totalt antall medlemmer var 3058, herav 39 med 
generelt kontingentfritak og 61 som ikke har betalt for 2021, bl.a. fordi de har meldt 
seg inn mot slutten av året. Ni av lokalforeningene har klart å øke medlemstallet! 

 
Medlemstallet som ligger til grunn for søknad om tilskudd fra NAV til forbundet, er 
2950 for 2021. Dette skyldes at 8 har betalt til to foreninger, men teller som én hver i 
denne sammenhengen. For 2020 rapporterte vi 3042. Nedgangen på 92 er litt mindre 
enn året før, trass i redusert aktivitet i de fleste av foreningene. 

 
Det spesielle med medlemsutviklingen er at frafallet i pandemiårene har vært 
vesentlig mindre enn 2019. I 2020 fikk vi heller ikke så mange nye, slik at netto 
avgang var omtrent som i 2019. Men i 2021 har vi fått nesten 75% flere nye enn i 



2020, og det gir håp om at nedgangen i medlemstallet kan begrenses i 2022. (At 
nedgangen i medlemmer som har betalt likevel er nesten like stor som i 2020, skyldes 
at andelen medlemmer som ikke har betalt er større i 2021.) 
 

8. Økonomi 

8.1 Generelt om forbundets økonomi 
Årsregnskapet for 2021 er gjort opp med et overskudd på kr 48.001 mot et 
underskudd på kr 52.917 året før. Samlede utgifter var kr 1.320.124 mot kr 1.499.365 
året før. Vi gikk inn i 2022 med en egenkapital på kr 1.868.454.  
 
Avtalen med Telenor, vår viktigste økonomiske bidragsyter, ble i 2021 opprettholdt 
på 0,75 mill. kr, og vi får det samme i 2022. Ordningen er fortsatt klassifisert som 
sponsormidler, der det forventes gjenytelser, uten at det er spesifisert hvilke. Dette 
nivået på tilskuddet har fått konsekvenser, i første omgang for overføringene til 
lokalforeningene, men foreløpig ikke så store som forventet pga det reduserte 
aktivitetsnivået pandemien har ført med seg. Og vi må leve med usikkerheten om hva 
vil få i årene som kommer.  
 
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. 
 
Det at landsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt, i tillegg til sterkt redusert 
reiseaktivitet ga mulighet til å gi et ekstra tilskudd til lokalforeningene i 2021 på kr 20 
pr medlem i tillegg til de 110 kr som ble overført på våren. Redusert aktivitet i 2021 
bør dessuten ha gitt et overskudd lokalt som kan gjøre det lettere å få i gang gode 
aktiviteter når smittesituasjonen igjen tillater det. 
 
Kontingent pr. medlem pr. år til forbundet er etter vedtak på landsmøtene i 2019 og 
2021 kr 50 pr medlem. 
 
Posten driftsutgifter på kr 112.115 er på samme nivå som i 2020, Lisensutgiftene til 
StyreWeb, som forbundet dekker for hele organisasjonen, har ikke økt.  
 
Landsmøtet 2021 vedtok de reduserte honorarsatsene som landsstyret på eget 
initiativ hadde redusert med 10% i 2020. Honorarposten har imidlertid økt med i 
overkant av 5000 kr fordi flere nettmøter har gitt økte muligheter for møtedeltakelse 
fra varamedlemmene..  
 
Reise- og møteutgifter for landsstyret var bare snaut 8000 kr i 2021, mot ca. 20.000 
kr i 2020. Landsmøtet endte med samlede utgifter på ca. 40.000 kr, mot budsjettert 
20.000 kr, bl.a. fordi vi valgte å ha teknisk kompetanse fra Telenor til stede under 
hele møtet.  
 



Utgiftene til Telepensjonisten og til drift av nettsidene har holdt seg på samme nivå 
som de foregående årene. Et noe mindre opplag blir nesten spist opp av 
portoøkinger. Videreutvikling av nettsidene har heller ikke i 2020 vært prioritert.  
 
8.2 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 233.724 mot kr 305.080 for 2020, og kr 113.805 (193.731 i 
2020) ble formidlet videre til lokalforeningene i samsvar med Lotteritilsynets 
beregninger. Nedgangen reflekterer det reduserte aktivitetsnivået koronaen har 
medført. Og siden tildelingen i 2022 baserer seg på regnskapene for 2021, kan vi ikke 
vente mer i tilskudd i 2022, selv om regjeringen har lovet «full» kompensasjon (i 
realiteten 8 % av utgiftene, med noen fradrag). 
 
8.3 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 2021 fikk vi kr 215.605 mot 213.324 året før, trass i 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.  

 
9. Økonomiske nøkkeltall 

Driftsresultatet for 2021 var positivt, kr 48.001 etter avsetninger.  
 
Inntektene fordelte seg slik: 

Inntekter 2 018 2 019 2 020 Andel 
2020 2 021 Andel 

2021 
Tilskudd fra Telenor 1 500 000 1 000 000 750 000 51,9 % 750 000 54,8 % 
Kontingent fra 
lokalforeningene 132 000 131 920 157 300 10,9 % 152 650 11,2 % 

Tilskudd fra Staten (NAV) 194 860 188 238 213 324 14,7 % 215 605 15,8 % 
Momskompensasjon 178 800 322 170 305 080 21,1 % 233 724 17,1 % 
Tilskudd fra Tekna 5 000 5 000 5 000 0,3 % 5 000 0,4 % 
Midler fra nedlagt(e) 
lokalforeninger 27 968 14 742 0 0,0 % 0 0,0 % 

Reisefordeling 
kassererkurs 0 11000 0 0,0 % 0 0,0 % 

Renter av bankinnskudd 32 060 31 924 15 744 1,1 % 11 147 0,8 % 
SUM INNTEKTER 2 070 687 1 704 994 1 446 448 100,0 % 1 368 126 100,0 % 

 
 



 
 
Utgiftene 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 2 020 Andel 
2020 2 021 Andel 

2021 
Overføring til 
lokalforeningene 1 068 476 765 782 884 526 59,0 % 660 895 50,1 % 

Driftsutgifter, eks 
medlemsregisteret 35 851 33 204 28 131 1,9 % 27 392 2,1 % 

Lederkonferanse/landsmøte 206 895 191 507 0 0,0 % 39 783 3,0 % 
Landsstyret - honorarer og 
møteutgifter 226 857 263 737 188 537 12,6 % 182 214 13,8 % 

Andre møte- og 
reiseutgifter 34 006 43 493 4 728 0,3 % 4 071 0,3 % 

Telepensjonisten; 
honorarer, trykk, porto 264 217 259 235 261 135 17,4 % 259 888 19,7 % 

Nettsidene: honorarer, 
utvikling og support 44 871 45 689 44 311 3,0 % 45 142 3,4 % 

Medlemsregisteret, inkl 
opplæring og honorar 192 192 111 562 84 720 5,7 % 84 724 6,4 % 

Andre honorarer 14 620 4 489 3 278 0,2 % 2 985 0,2 % 
Verving 0 0 0   13 032 1,0 % 
SUM UTGIFTER 2 087 985 1 718 697 1 499 366 100,0 % 1 320 124 100,00 % 

 
 

54,8 %

11,2 %

32,8 %

0,4 % 0,8 %

Inntektsandeler 2021

Tilskudd fra Telenor Kontingent fra lokalforeningene

Tilskudd fra Staten (NAV og momskompensasjon) Tilskudd fra Tekna

Renter og andre inntekter



 
 
I tillegg til det lokalforeningene får som tilskudd, er også Telepensjonisten og nettsidene 
regnet som medlemspleie.  

 
 
 
 
 

Landsstyret, 15. mars 2022 

 
Tore Haugland /s/  Einar Nymoen /s/  Finn-Egil Elster /s/ 
-------------------------  -------------------------  ------------------------- 
Forbundsleder  Nestleder   Kasserer 
 
 Åse Juul Hansen /s/   Anne Sørlie-Johansen /s/ 
 -------------------------   ------------------------- 
 Sekretær                Styremedlem 
 
Alle signaturer er bekreftet elektronisk med bankID. 

 

50,1 %

26,1 %

1,0 %
6,4 %

16,4 %

Utgiftsandeler 2021

Overføring til lokalforeningene Medlemskommunikasjon Verving

Medlemsregisteret Styrehonorarer og annen drift


