
 

 

 

Utvalg:  Fylkestinget 

Møtested: Radisson Blu Resort, Hotellvegen 1, 2420 Trysil.  -   

Dato: 20.10.2020 

Tidspunkt: 10:00 -16:00  

 

Forfall meldes til politisk sekretariat på e-post politikk@innlandetfylke.no Eventuelle forfall 

skal fremlegges skriftlig. Vara møter kun ved særskilt innkalling. 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 

  

Ad korona 

Fylkeskommunal aktivitet skal ikke bidra til spredning av korona. Det er derfor viktig at 

gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet følges:  

- Husk god hånd- og hostehygiene (vask hender ofte og bruk håndsprit)  

- Hold minimum 1 meters avstand til andre 

- Bli hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon 

- Minimer bruk av kollektivtransport i rushtiden 

Det føres oversikt over hvem som har deltatt på samlinga, med tanke på evt. senere 

smittesporing. Denne oversikten slettes etter 10 dager. 

  

Forespørsler sendes på e-post til politikk@innlandetfylke.no 

Forberedte forslag skal være innsendt i løpet av onsdag 7. oktober.  

Interpellasjoner skal være innsendt i løpet av tirsdag 13. oktober 

Skriftlige spørsmål skal være innsendt i løpet av onsdag 14. oktober 

  

Tirsdag 20. oktober 

Kl. 10.00 

Oppstart plenum 

- Presentasjon av tilstandsrapport for videregående opplæring v/Tore Gregersen (1 time) 

- Presentasjon av statsbudsjettet v/fylkesrådmann Tron Bamrud (30 min).  

 

Kl. 12.00 

Lunsj 

  

Kl. 13.00 

Oppstart gruppemøter 

  

Kl. 20.00 

Middag 

Møteinnkalling 
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Onsdag 21. oktober 

Fra kl. 08.00 

Mulighet for gruppemøter 

  

Kl. 10.00 

Oppstart plenum 

Orientering v/Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet 

utdanningsforskning (SEPU) på Høgskolen i Hedmark: 

- Betingelser for kvalitet i videregående opplæring 

  

Kl. 11.00 

- formalia 

  

Forespørsler:  

Spontanspørretime 

Innmeldte spørsmål 

 

Evt. oppstart saksbehandling 

  

Kl. 12.30 

Lunsj 

  

Kl. 13.30 

Behandling av saker  

  

Kl. 15.30 

Pause – saksbehandlingen avsluttes 

  

Kl. 16.00 

Operasjonalisering av Innlandsstrategien v/fylkesrådmann Tron Bamrud 

- herunder målstruktur for oppfølging av strategien og implementering av bærekraftsmålene i 

organisasjonen. 

  

Kl. 18.00 

Møtet avsluttes 

  

Kl. 1925 

Oppmøte i plenumssalen for smakebit av produksjonen «FAKE NEWS – fra Snorre til 

Trump» i den kulturelle skolesekken 

  

Kl. 20.00 

Middag  

  

Torsdag 22. oktober 

Kl. 08.00 

Mulighet for gruppemøter 

  

Kl. 09.00 

Oppstart plenum 



Behandling av sakene 127 - 130 (fra kontrollutvalget).  

  

Deretter øvrige saker. 

  

Kl. 12.00 

Lunsj 

  

Kl. 13.00 

Fortsettelse av saksbehandlingen, evt. hjemreise 

  

  

  

Even Aleksander Hagen 

fylkesordfører 

 

 

 


