
 
 
Fastsettelse av kontingent for 2020-2021     
 
______________________________________________________________ 
 
Hovedstyret i Seniornett foreslår å øke medlemskontingenten med kroner 100 i året, fra 
250 til 350 kroner. Seniornetts sentrale andel av kontingenten blir da 200 kroner i året. Det 
vil gi en inntektsøkning for Seniornett på cirka én million kroner i året. Økningen kan skje 
fra 2020. Kontingenten har stått uforandret siden 2013. 
 
I følge vedtektene paragraf 3 skal kontingentøkning behandles av landsmøtet og gjelde 
fram til påfølgende landsmøte. Det er kun den sentrale kontingenten som vedtas av 
landsmøte. 
 
Seniornett Norge har hatt en anstrengt økonomi de siste par årene. Regnskapet for 2018 
ble gjort opp med et underskudd på 629 000 kroner. Også i 2019 ligger det an til et 
regnskapsmessig underskudd. Underskuddet dekkes inn fra tidligere års overskudd. Styret 
har også avsatt midler til tre måneders drift som et avviklingsfond. Seniornett får støtte 
over statsbudsjettet. Det er derfor ikke ønskelig at organisasjonen bygger seg opp større 
fond framfor å bruke midler til formålet – å få seniorer på nett, men vi kan samtidig ikke 
fortsette å ha like store underskudd fremover.  
 
Fra 2013 til 2019 har inntekter fra kurs og kursmateriell falt fra 1,9 millioner kroner i 2013 til 
240 000 kroner i 2019. Seniornett har i flere år holdt kurs for Pensjonistforbundet i Oslo 
finansiert med midler fra Color Line. Disse kursinntektene er nå borte. Etterspørselen etter 
kurs hos Seniornett har gått ned. Det har kommet nye aktører på banen og mer av 
veiledning, kurs og datakaféer skjer i regi av lokalforeningene. Samtidig har etterspørselen 
etter datahjelp fra medlemmer økt. Datahjelp er en del av medlemstilbudet og gis både på 
telefon, via fjernstyring og ved personlig oppmøte. 
 
Inntekter på kurs og kursmateriell  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

1 988 580 1268 179  659 889  780 105 614 421 312 547 240 000 

 
* budsjett 
 
Samtidig har kostnadene hos Seniornett holdt seg relativt konstant. Administrasjonen 
består i dag av 4,6 årsverk fordelt på 5 ansatte (5,2 årsverk i 2015). Seniornett har mellom 
7 og 28 henvendelser til datahjelp på telefon pr. dag. I tillegg drives det utstrakt frivillig 
aktivitet til blant annet datahjelp, postbehandling og redaksjonen til Seniornett magasinet.  
 
Statsstøtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 108 000 3 182 000  3 300 000  3 400 000 3 450 000 3 555 000 3 555 000 

 
Satsinger 
En forutsetning for økt kontingent er å øke aktiviteten i Seniornett ut over å drive 
organisasjonen i balanse. Forslag til handlingsplan, som landsmøte skal behandle, varsler 
en økt satsing på å Seniornetts lokalforeninger, støtte til instruktører, etablering av nye 



foreninger samt styrke Seniornetts politiske påvirkning og innflytelse. Videre har det lenge 
vært et ønske om å holde nettsiden oppdatert og videreutvikle den, samt øke synligheten 
til organisasjonen. En kontingentøkning slik hovedstyret foreslår kan åpne for å øke 
bemanningen på hovedkontoret. 
  
Ingen kontingentøkning 
I motsatt fall vil det innebære betydelige kutt i driften til Seniornett om kontingenten ikke 
økes. For å dekke inn underskuddet fra 2020 kan det bety å kutte én eller flere utgaver av 
Magasinet, framleie av kontorplasser og eventuelt å redusere bemanningen. Dette vil bety 
dårligere oppfølging av lokalforeninger og medlemmer og lavere servicegrad på datahjelp. 
 
Forslag til vedtak: Hovedstyret innstiller overfor landsmøtet å øke den sentrale 
medlemskontingenten med 100 kroner i året. Økningen kan skje fra 2020. Seniornetts rolle 
som pådriver for digital opplæring av eldre er en viktig oppgave som må bestå.  
 
 
 
 
 
 


