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Opplegg for formiddagen

9:15 – Regionplan Agder 2030 og  Regionplan Lister 2030. Sammenheng og 
forskjeller 

10:00 – Innspill og spørsmål i plenum

10:15 – Pause

10:30 – Prosess rundt seks kommunebord. 

11:10: Oppsummering fra gruppene/diskusjon i plenum.

11:30: Lunsj



https://www.mentimeter.com/s/c3a5289d3f2dbb6c582191b9972b20fb/7b76d38ed567/edit




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 
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Fylkeskom
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nene



Organisering av planprosessen



Muligheter og utfordringer

• Et klima i endring

• En region som vokser sammen

• Bosettingsmønster

• Sosial bærekraft



93 590
30,5 %

166 804
54,4 %

38 588
12,6 %

7 867
2,6 %

Folketall per 3. kv 2019



Vi vokser!

7,2 % til Lister (2014-2019).

Kristiansandsregionen tok 70%

Kristiansand, Lillesand, Lyngdal, 

Froland og Grimstad har hatt høyest 

prosentvis vekst.

Andel av vekst på Agder

2014 – 2019:

+ 13 000 



Vi klumper oss!

- i byer, kommunesentre og tettsteder!

Sannsynlige drivkrefter:

- Aldrende befolkning

- ønske om å bo nærmere 

service/tjenester

- nærhet til arbeidsmarked

- Innvandring til sentrale områder

Åmli Myra

Tonstad
Kyrkjebygda

Evje

Birketveit

Liknes
Byremo

Nye boenheter 2011-2017

78 % bor på 

1 % av landarealet

Osedalen

https://arcg.is/1meGim

https://arcg.is/1meGim


Kilder til vekst på Agder (tall for 2013-2018)

33 %: fødselsoverskudd
• Det ble født godt over 5 000 flere enn det døde

2 %: innenlands tilflytting
• I overkant av 350 flere tilflyttinger enn 

fraflyttinger

65 %: innvandring
• Over 10 000 nye innbyggere flyttet hit 

fra utlandet Foto: Jan Aabøe

Foto: pixabay



Befolkningssammensetning på Agder i 2018 og 2040

4,0

3,2

2,6
Over 60 % av den samlede (forventede)

befolkningsveksten frem mot 2040 vil 

bestå av personer i aldersgruppen 67+.

Det vil bli færre arbeidende per 

eldre i fremtiden.



Sysselsetting

Regionale forskjeller:

• Lavest sysselsettingsgrad helt øst 

i Agder

• Høyest sysselsettingsgrad i de 

aller minst sentrale kommunene.









Offentlig transport (prosent som svarte god eller svært god tilgang) 

på tvers av regioner i Agder



Kultur- og idrettstilbud (prosent som svarte god eller svært god tilgang) på tvers av 

regioner i Agder



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



Hva er gjort så langt? 

• Utarbeiding av forslag til planprogram i dialog med kommunene

• Høring av planprogram 4. september- 28.oktober

• Ungdomskonferanse 21. september i Kvinesdal kulturhus

• Fastsetting av planprogram i Vest-Agder fylkesting 17.desember

2020

• Oppstartkonferanse for styringsgruppe, prosjektgruppe og de fire 

arbeidsgruppene i Lyngdal kulturhus 28.januar.

• Møter med eldrerådene og rådene for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 30. og 31. januar.



Ungdomskonferansen

Kvinesdal, 21. september 2019





Fylkestingets behandling

Kai Steffen Østensen (AP) 

legger fram endringsforslag 

til planprogrammet.

Vedtak i flere punkter:

Forsterket likestillingsperspektiv

i planprogrammet.



Oppstartkonferanse for arbeidsgruppene

Lyngdal, 28. januar 2020



Dialog med eldrerådene og med rådene for personer 

med nedsatt funksjonsevne på Lister

Rosfjord, 30. og 31. januar 2020 Bilde: Listersamarbeidet



Framdriftsplan

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 

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

handlingsprogram, inkl. høringskonferanse 

15. -16. desember: Vedtak Regionplan Lister 2030 og første 

handlingsprogram i Agder fylkesting 



Innspill og spørsmål i plenum



Kommunebord



Spørsmål til kommunegrupper

• Hva er de to viktigste felles satsingsområdene for at Lister skal bli en 

bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår i 2030?

• Hvilke tre mål er spesielt viktige å ta med i Regionplan Lister 2030, sett 

fra deres kommune?

• Hvilke grupper og personer fra deres kommune bør involveres i 

planarbeidet (i tillegg til de som allerede er med i planorganisasjonen) og 

hvordan?



Kontakt:

Lisbeth.Reed@agderfk.no /481 05 289

Manuel.Birnbrich@agderfk.no /469 39 933


