Formannskapsmedlemane i dei sju kommunane vert med dette innkalla til

MØTE I SOGNATINGET
Tid:
Stad:

27. september 2022 kl 0930-1900
Høgskulebygget og Sogndal vidaregåande skule

Korleis kan vi påverke samfunnsutviklinga og folketalsutviklinga i regionen?
• Distriktssenteret og Initiativ Vest er invitert til å innleia.
Høgskulen si rolle i regionen og korleis arbeidsliv og høgskulen kan samarbeide for å utvikle
regionen.
• Høgskulen arrangerer regionaldag og Sognatinget deltek.
Restaurant- og matfagutdanninga er igjen attraktiv for søkarane.
• Samarbeidet i regionen om mat- og restaurantfaget har gitt godt resultat. Vi besøker
Sogndal vidaregåande skule til kokkekamp og middag og vi får høyre meir om korleis vi
saman har lukkast.
Påmelding går til eigen kommune innan 13. september 2022, som kallar inn vararepresentant.
Meld tilbake om du blir med
1) heile dagen kl 0930-19
2) berre fram til kl 1530

Program
Stad: Auditorium Storen 2. høgda, Høgskulebygget
0930
0935
0955
1015

1115

Opning av møtet i Sognatinget v/ rådsleiar Hilmar Høl
Ja, kommunen kan påverke framtidig samfunnsutvikling
Marit Mellingen, direktør Distriktssenteret
Samspel om utviklinga i Sogn - Korleis møte folketalsutviklinga i regionen?
Tommy Aarethun, dagleg leiar Initiativ Vest
Korleis jobbar vi vidare:
- Førebudde innlegg frå ordførarane om korleis kommunen kan påverke
framtidig samfunnsutvikling og korleis kommunane kan samarbeide om
å få til ei positiv folketalsutvikling i regionen
- Kommentarar og innspel frå Sognatinget
Vedta fråsegn om kraftinntektene i framlegget til nytt inntektssystem

Sognatinget deltek på regionaldagen til Høgskulen på Vestlandet:
1130
1200

1245
1400
1415

1530

Lunsj i vrimleareal Høgskulebygget, 2. høgda
Høgskulen si rolle i regionen
- Korleis arbeider HVL med regional utvikling?
Innleiing frå prodekan for regional utvikling, Geir Kåre Resaland,
Kommentar frå ordførar Arnstein Menes, Sogndal kommune
- Kva ballast får studentane med seg frå HVL til arbeidslivet?
Møte med kandidatar frå HVL i arbeid i Sogn
- Arbeidslivserfaring under studiet
Erfaringar med praksis frå bachelorutdanning i sosiologi
Samskaping for eit berekraftig Sogn
Kva treng arbeidslivet av kunnskap, trening og øving? Tetting av kunnskapshol.
Arbeidsøkt.
Pause med kaffi
Forsking i fokus – Forskingsdagane 2022
Korleis tek kommunane i bruk forsking frå HVL? Døme frå fakultet for
lærarutdanning, kultur og idrett v. prodekan for forsking Vegard Fusche
Moe
Speedforsking: Korte presentasjonar frå gode forskarar ved HVL og
Vestlandsforsking
Avrunding ved prorektor Geir Kåre Resaland

Sognatinget besøker Sogndal vidaregåande skule, linja for restaurant- og matfag.
Den regionale mobiliseringa for restaurant- og matfag er eit synleg prov på at vi lukkast om vi
står saman. For eitt år sidan vart ikkje utdanninga starta opp grunna låge søkartal. No i 2022
starta 16 elevar på den ordinære utdanninga og vaksenopplæringa.
1545-19

Sogndal vidaregåande skule og ungdomsbedrifta GFST Catering UB inviterer
Sognatinget til kokkekamp og middag
Oppmøte med kaffi/te og frukt i kantina, Sogndal vgs
Velkommen v/ rektor Jorunn Felde
Kokkekamp
Middag
Korleis har skule, kommunar, regionråd, næringsselskap og næringa sjølv
mobilisert for utdanninga v/Trine Lerum Hjellhaug, Lerum og Nils Asbjørn Lie,
Norway’s best

Sogn regionråd, 7.9.2022

