MØTEINNKALLING LISTERTING

Sted:

Tingvatn, Hægebostad

Dato:

Tirsdag 04.02.2020

Tidspunkt:

kl 0900 – 1500

Listertinget er i år, som tidligere år, lagt til Tingvatn i Hægebostad.
Målsettingen med årlige Listerting er i henhold til samarbeidsavtalen å oppsummere
resultatene av Listersamarbeidet, og samtidig bruker vi dette felles formannskapsmøtet til å
samtale omkring tema som kan bidra til å sette søkelyset på saker som er viktige for
regionen/landsdelen.
Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den
beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, og et ønsket
fremtidsbilde for 2030.
Fylkeskommunen har også vedtatt å starte opp arbeidet med fylkesdelplan Lister 2030.
Planprogrammet ble vedtatt i desember, og den formelle oppstarten av selve planarbeidet
starter den 28 februar med en felles samling i Lyngdal. Planen vil ta utgangspunkt i Agder
2030. Hensikten er å konkretisere og synliggjøre hva som er veien til målene for
Listerregionen.
Programmet før lunsj vil derfor i sin helhet bli viet det videre arbeidet med Lister 2030.

Program – Listerting 2020

09.00-09.15

Velkommen v/ordfører Margrethe Handeland

09.15-1130

Regionplan Lister 2030
Hva er forholdet mellom de to planene? Hvordan utarbeide det redskapet
som trengs i Lister? Vi bruker formiddagen på å komme noen skritt lenger.
- Regionplan Agder 2030 v/ Agder fylkeskommune
- Regionplan Lister 2030: Status, organisering og opplegg for medvirkning
v/Agder fylkeskommune.
- Kommunebord med prosess og innspill til planarbeidet.

1130 - 1215

Lunsj

1215 - 1245

Fylkeskommunens rolle som bidragsyter til regional utvikling.
v/Fylkesordfører Arne Thommasen

1245 - 1330

Arbeidsformer i Listersamarbeidet
 Politisk samarbeid og organisering
 Administrativt samarbeid og organisering
v/leder av representantskapet, ordfører Arnt Abrahamsen, og
leder av rådmannsutvalget Ståle Manneråk Kongsvik

1330 - 1345

Kaffe

1345 - 1405

Samspill om næringsutvikling i Lister.
v/daglig leder Christiane Skage, Lister Nyskaping AS.

1305 - 1330

Distriktsvennlig utdanning og planer videre.
v/Daglig leder Hilde Strømme, Lister kompetanse AS

1430 - 1500

Oppsummering og avslutning
v/Arnt Abrahamsen og Svein Vangen

