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Fra Listerplanen til Regionplan Lister 2030

• Mer enn 20 år med felles plan: Listerplanen 1998 og Listerplanen 2006

• Disse har betydd mye for regionen.

• Kommunene i Listersamarbeidet ser behov for en oppdatert plan

• Regionplan Lister 2030 skal utarbeides som en regional plan etter PBL. 

Fylkestinget er planmyndighet. Bør også vedtas i de seks 

kommunestyrene.

• Plantema og gjennomgående perspektiver skal legges tett opp til 

Regionplan Agder 2030. 

• Prosessen skal være et bredt samarbeid med berørte offentlige 

myndigheter, organisasjoner og andre



• Å utvikle Lister til en miljømessig, 

sosialt og økonomisk bærekraftig 

region – et attraktivt 

lavutslippssamfunn med gode og 

likeverdige levekår.

• Øke samskaping og bo-attraktivitet i 

de seks kommunene.

• Synliggjøre, utdype og konkretisere 

forhold som har betydning i en 

region med mindre bykommuner og 

distriktskommuner.

• Her kan du legge inn foto. 

Krediter alltid fotograf og ha 

kontroll på bilderettigheter / 

samtykke.

Formålet med planarbeidet



Informasjon, medvirkning og dialog

• Hele Lister-regionen involveres – bredt regionalt eierskap

• Spesielt viktig å involvere ungdom og kvinner - formell rolle

• Også andre grupper som trenger ekstra tilrettelegging

• Bruke eksisterende arenaer



Målgrupper for planarbeidet

Partnerskapet 
i Lister

Fylkeskom-
munen

Organisa-
sjoner

Frivillig sektor

NæringslivUtdanning FoU

Statlige etater

Kommunene 



Organisering av planprosessen



Muligheter og utfordringer

• Et klima i endring

• En region som vokser sammen

• Bosettingsmønster

• Sosial bærekraft



De tematiske arbeidsgruppene

Arbeidsgruppe 1: Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter + 

kultur

Arbeidsgruppe 2: Verdiskaping, bærekraft og likestilling

Arbeidsgruppe 3: Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet

Arbeidsgruppe 4: Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon

• De seks kommunene

• Fylkeskommunen (sekretær)

• Fylkesmannen/regional stat 

Eksisterende nettverk/kompetansemiljøer brukes aktivt



Gjennomgående perspektiver

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser

• Levekår, folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold

• Klima og miljø



Mandat for arbeidsgruppene

A. Beskrive sentrale utfordringer og muligheter (ei side)

B. Beskrive ønsket framtidsbilde for Lister 2030 (ei halv side)

C. Foreslå maks fem konkrete mål. Tydelige, målbare, ambisiøse  - og 

realistiske.

D. Foreslå og prioritere maks fem konkrete tiltak for å nå hvert mål. 

• Hvilke bør settes i gang først?

• Hvilke aktører må følge opp?



Forventninger / leveranse

• Involvere relevante aktører fra Lister i prosessen

• Holde kontakt med de tre andre gruppene og prosjektledelsen

• Levere tekst i klarspråk innen 14. juni 2020



Første møte i arbeidsgruppene i dag

• Bli kjent!

• Bli enig om arbeidsmåten

• Lag en egen fremdriftsplan med milepæler mot 14. juni

• Bli enig om hvem som skal være leder for gruppen

• Avtal møtetidspunkter og steder (eller gjøre det med doodle.com etterpå)

• Diskuter hvilke andre aktører som bør involveres og hvordan



Og etter det:

• Hold dialog med oss og si hva dere eventuelt trenger eller sliter med

• Vi anbefaler referat / oppsummeringer fra møtene

• Forankre planarbeidet som et minimum i egen organisasjon

• Send faktura for møtemat og drikke til fylkeskommunen 

• Dialog mellom gruppene. Hvordan?



Dette anbefaler vi spesielt å se på

• Planprogrammet for Regionplan Lister 2030

• Temakapitlet «deres» i Regionplan Agder 2030

• Agdertall 2019

• Relevante stortingsmeldinger (f. eks. «Distriktsmeldingen»)

• NIBR-rapport «Nærings- og distriktsutvikling - perspektiver, 

politikk/virkemidler  og samhandling»

• https://distriktssenteret.no/

• Tiltak: Klimaveikart Agder og Veikart for bedre levekår

• Oppsummering fra oppstartskonferansen for ungdommer på Lister

• Scenarier for Lister-regionen 2030 (2018) 

https://distriktssenteret.no/


Angående klart språk…

• Vær tydelig og konkret!

• Prioriter!

• Bør, skal, må, og sånt

• Eksempler:

• Landsdelen bør aktivt utnytte mulighetene for kompetanseheving og 
påvirkning som ligger i EU-programmer og samarbeidsorganisasjoner.



Eksempler

«Klimagassustlipp på Lister skal 

reduseres»

«Vi skal redusere klimagassutslipp 

på Lister med minst 45 prosent 

innen 2030»



Eksempler: Visjon

«I 2030 er Agder en foregangsregion for reduksjon av 

klimagassutslipp og forurensning gjennom en elektrifisering av 

hele transportsektoren.»



Eksempler: Mål

«Det er attraktive og varierte bo- og 

arbeidsmarkeder i hele Agder.»

«Flere vekstkraftige små og 

mellomstore bedrifter er etablert.»

«Planlegging av arealbruk og 

transportsystem skal fremme en 

bærekraftig samfunnsutvikling.»

«Det er høyere sysselsettingsvekst

enn i landet for øvrig.»

«En høyere andel elever og studenter 

gjennomfører videregående opplæring, 

fagskole og høyere utdanning.»

«Andelen reiser som foretas til fots, 

med sykkel og med kollektiv er økt.»

«Tettheten av kunstnere og 

kulturarbeidere er den høyeste i landet 

utenfor Oslo.»



Eksempler: Tiltak

«Det er ikke de store ordene som utgjør en forskjell, men de konkrete 

tiltakene»



Eksempler: Tiltak

«Styrke tiltak for å øke andelen mannlige barnehage-

og skolelærere, og andelen mannlige ansatte i 

tradisjonelt sterkt kvinnedominerte yrker, som for 

eksempel helsetjenester.»

«Videreutvikle virkemidler for innovasjon og 

næringsutvikling.»

«Støtte opp om effektiv energibruk.»

«Legge til rette for fremtidsrettede digitale løsninger for 

alle husstander og bedrifter»

«Jobbe for at riksvei 9 gjennom Setesdal får status 

som nasjonal turistvei.»

«Bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt i forhold til 

seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer.»

«Redusere antall ulykker gjennom holdningsskapende 

arbeid og utbedringstiltak på vei og trafikkmiljø.»

«Lokalisere nye boliger og tjenestetilbud slik at flest mulig har 

gang- eller sykkelavstand til daglige gjøremål.»

«Etablere «Arbeidspraksis-torg» som tilbyr praksisplasser til 

personer som ønsker seg arbeidserfaring.»

«Etablere flere undervisningstilbud i entreprenørskap for 

kunstnere og kulturarbeidere.»

«Etablere flere sammenhengende fiberkabler til og fra Agder»

«Øke antall læreplasser innen utdanningsprogram hvor det er 

behov for arbeidskraft.»

«Realisere utbygging av E18 og E39 med firefelts 

motorveistandard gjennom hele regionen og Rv 9 med gul 

midtstripe til Hovden.»

«Gjennomføre årlige dialogmøter mellom offentlig sektor, 

frivillig sektor, profesjonelle fagmiljøer, næringslivsaktører 

m.fl.»



Eksempler: Tiltak

• Styrke plankompetanse, tverrsektoriell samhandling og inkludering av 

befolkningen i stedsutvikling (utarbeide, fastsette og gjennomføre et 

opplæringsprogram for kommunale planleggere). 

• Øke kunnskap om utvikling av nye boligtyper, boformer og bomiljø (f. eks. 

arrangere en konferanse om temaet).

• Legge til rette for at skolebygg og områdene rundt kan brukes som arena 

for fritids- og kulturtilbud for alle, for både organisert og egenorganisert 

aktivitet (åpne skolebygg utover ordinær skoletid som en arena for 

skolearbeid og sosiale aktiviteter.) 

• Bygg ut digital infrastruktur som bidrar til å redusere transportbehovet (f. 

eks. digitale helsetjenester, videomøter). 



Eksempler: Tiltak

Innføre klimaregnskap (for å måle resultater).

Iverksette informasjons- og holdningsarbeid mot alle som kan bidra til 

redusert matsvinn

Redusere renovasjonsavgiften til husholdninger som driver med 

hjemmekompostering.

Prioritere lokalprodusert mat i offentlige anskaffelser/ rammeavtaler. 



Fremdriftsplan

15. januar – 14. juni: 

• Utarbeiding av planforslag og tiltak for oppfølging i tematiske arbeidsgrupper 

• Innspillsarrangementer for ulike målgrupper 

• Dialog med kommunene i Listerregionen 

15. juni – 15. august: Utarbeiding av høringsutkast til plan og handlingsprogram 

September: Politisk behandling av utkast til plan og handlingsprogram i fylkeskommunen 

10. september – 25. oktober: Høring av utkast til plan og handlingsprogram, inkl. 

høringskonferanse 

26. oktober – 9. november: Administrativ behandling av høringsinnspillene 

November - desember: Endelig politisk behandling av plan og handlingsprogram 

15.-16. desember: Vedtak Regionplan Lister 2030 og første handlingsprogram i Agder fylkesting 



La oss sette i gang!

• Dere er med å lage Listers viktigste overordnete styringsdokument

• Dere er de mest sentrale bidragsyterne til planen.

• Dere har fått rammen til arbeidet – dere fyller det med innhold.

• Tenk internasjonalt og globalt!

• «Make Regionplan Lister 2030 even greater than Regionplan Agder 2030!»







Lykke til med konstituering av gruppene og videre arbeid!

Kontakt:

Lisbeth.Reed@agderfk.no /481 05 289

Manuel.Birnbrich@agderfk.no /469 39 933


