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7. april - Pensjonsreformen 
Presidenten gratulerte Ole Sverre med 60-årsdagen. Det var ingen 3-minutt.  

Erik Syvertsen fra NAV holdt innlegg om Pensjonsreformen. Han fortalte om endringen som er 

kommet inn med den nye reformen. Folk kan nå ta ut pensjon “når de selv ønsker” fra de fyller 62 år. 

Jo lenger de venter med å ta ut pensjon, jo større pensjon får man. Et eksempel viste at en som 

tjener 400.000 i året og går av ved 62 år får utbetalt 180.000 fra Folketrygden. Venter han til 67 år 

blir beløpet 230.000.  Selv om man tar ut pensjon kan man jobbe så mye man vil uten at det blir noe 

trekk i pensjonen.  

Pensjonen = Egen sparing + OTP / AFP + Folketrygden 

Mer om pensjon og beregning av egen pensjon på www.deterdinpensjon.no  

TRK – ref. 

14. april – Geopark Norge 
2 merkedager. Erik Saga og Arild Abrahamsen. Møtefri torsdag 21. april. 

3 minutt ved Geir Hoksrød. Fundere litt over pressen, hva som står der og hva som ikke står der. Den 

4. statsmakt. Hvem setter agendaen for hva som skal stå i avisen. Hva lønner seg? Hva selger? Hvem 

står bak og påvirker innholdet? Oppfyller avisene sitt ansvar? Den viktige rollen avisene spiller er 

rollen som vaktbikkje. Men en grense mellom vaktbikkje og jaktbikkje. 

Kristin Ragnes gjest og kveldens foredragsholder.  Bor i Tønsberg, men jobber i Porsgrunn og Oslo. 

GEA Norvegica Geopark IKS. Medlem i et nettverk av geoparker som støttes av Unesco.  

Hva er en geopark? Handler masse om geologi, men om mye mer også. Skal knyttes til historie og 

kultur, biologisk mangfold. Geopark handler om sammenhengene mellom disse. Men først og fremst 

handler geopark om mesnnesker. Undervisning, kunnskap, lek og friluftsliv.  

Geografisk i Nome, Kagerø, Skien, Siljan, Lardal, Larvik, Bamble og Porsgrunn. Over 3000m2 med 

svært variert geologisk historie. De har 4 ansatte, hvor 2 er geologer, 1 biolog og en administrativt 

ansatt. Driftsmidler fra eierne. Kontor i Porsgrunn.  

http://www.deterdinpensjon.no/


I dag er det 42 Unesco støttede geoparker i Europa. Geoparkene skal: 

- Bevare naturarven vår 

- Utdanning 

- Tilrettelegge så andre i kommunene kan tjene penger. Geoturisme.  

Det Europeiske nettverket stiller en rekke krav til hva en geopark skal være. Geologien er 

utgangspunktet for geoparkene. Aktivitetene krever samarbeid med eierkommunene, 

fylkeskommunene, fylkesmennene, riksantikvaren, historielag, turistforeninger osv. 

De skilter og merker på en reke steder. De er på web, Facebook, tilbyr brosjyrer, kart og guidede 

turer.  

Aktuelle steder i geoparken er Rognstranda, Glasergruva,  Ibsens Vestøp, Vulkanen på Fen (580 

0millioner år gammel), Fensfeltet tilrettelegges for publikum i løpet av 2011.  

TRK – ref. 

21. april – Møtefri (Skjærtorsdag) 

28. april – Bedriftsbesøk på Melsom Videregående skole  
De fremmøtte ble servert kake og kaffe og ble ønsket velkommen av studierektor Britt Menes 

Arnesen og presidenten overrakte en blomsterhilsen. Hun fortalte om skolens liv og 

undervisningstilbud som atskiller seg betydelig fra det de fleste av oss forbinder med dette stedet. 

Skolen tilbyr i dag to studieretninger, Medier og kommunikasjon og Naturbruk. I begge tilfeller er det 

treårige studieløp.  Elevene går ut fra Melsom med kunnskaper om fotografi, mediegrafikk, hest, 

landbruk mv. Hestefaget har fått stor plass på skolen. Det er plass til over 90 hester i til dels nybygde 

staller. Driftssjef Ole Vettrhus fortalte om eiendommen Melsom og hvordan den drives i dag både 

når det gjelder skog, åker og eng, fjøs og stall.  

Vi ble så tatt med på en vandring i det nye skolesenteret, som defineres som hjertet i virksomheten 

og dernest til stallene. Til slutt takket presidentene for et hyggelig og utbytterikt møte på Melsom. 

HK – ref. 


