
Fylkeskommunens rolle for regional utvikling

Arne Thomassen

Fylkesordfører



Disposisjon

• Statens forventninger til regional planlegging, Regionplan Agder 2030 og 

Regional planstrategi

• Samhandlingsstruktur

• Regionreform og oppgaver

• Organisasjonen Agder fylkeskommune

• Eksempler om regional utvikling

*Per januar 2019



De globale trendene treffer Agder



• Regjeringen legger vekt på at arbeidet 
med å realisere bærekraftmålene sikres 
bred forankring gjennom den regionale og 
kommunale planleggingen.

• Det er viktig at fylkeskommunene og 
statlige myndigheter samarbeider om å 
bistå kommunene i arbeidet med å følge 
opp bærekraftmålene



Viser retning og mål for 

utvikling av Agder mot 2030

Handlingsprogram kommer 

på høring i februar, mars



Regional planstrategi for Agder 2020-2024 

• En prioritering av hvilke planspørsmål 

det er behov for å fordype seg i de 

nærmeste årene, for å utvikle Agder 

til et attraktivt lavutslippssamfunn 

med gode levekår. 

• Planstrategien er sendt ut på høring 

med frist 16. mars  Send innspill!

• Høringskonferanse 13. februar 

Meld dere på i dag (siste mulighet)!



SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Vi skal sammen utvikle 

Agder til en miljømessig, 

sosialt og økonomisk 

bærekraftig region i 2030 –

et attraktivt 

lavutslippssamfunn med 

gode levekår.



Reetablering av regional samhandlingsstruktur 

Ambisjoner for arbeidet

• Styrke den regionale gjennomføringskraften 

• Styrke Agders posisjon nasjonalt

• Sørlandsting blir Agderting?





Regionreformen

Hvorfor

• Bidra til å utvikle Norge til et enda bedre land å bo og arbeide i.
• Styrke lokaldemokratiet (spre makt og bygge samfunnet nedenfra)

• Bedre samfunnsutvikling i hele landet

• Bruke regionale styrker

• Forenkling i forhold til hvem som gjør hva

• Mer effektiv bruk av offentlige penger, politikere og kompetanse





Vår organisasjon 

Ca. 3000 ansatte - en gjennomsnittsalder på 43 år og ca. 55 % kvinner 

Totalbudsjett på ca. 5 500 millioner kroner 

Ansvarlig for vegadministrasjonen av ca. 4 000 kilometer fylkesveg

28 tannklinikker med ca. 55 000 pasienter  

18 videregående skoler med ca. 11500 elever, 3000 lærlinger



Hva endres i regionreformen

• Sammenslåing av 
fylker

• Statens vegvesen

• Kultur

• Næringsutvikling

• Kulturminne

• Fiskerihavner

• Integrering

• Statlig eide og sikrede 
friluftsområder

• Skjærgårdstjenesten

• Kompetanse

• Forskning

• Sterkere regional 
planlegging



Fylkestinget

Hovedutvalg for  

utdanning og 

kompetanse

Hovedutvalg for  

samferdsel

Hovedutvalg for 

næring, klima og 

miljø

Hovedutvalg for 

kultur, helse og 

frivillighet

Fylkesutvalget

Kontrollutvalg

Fylkesutvalg som 

administrasjons-

utvalg 
Øvrige råd og utvalg:

• Hovedsamarbeidsutvalg  og Hovedarbeidsmiljøutvalget

• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Eldrerådet

• Ungdommens fylkesutvalg og ungdommens fylkesting

• Yrkesopplæringsnemnda

• Klagenemnd for utdanningssaker

• Meklings- og befaringsutvalg

Formannskapsmodellen med hovedutvalg





Noen konkrete eksempler om regional utvikling

• Videregående utdanning

• Fylkesvei, investering og vedlikehold

• Konkurransedyktige klynger

• Regionalt forskningsfond

• Innovasjonsselskap og næringshager

• Kulturbygg i kommunene

• Sørlandets Europakontor og internasjonalt samarbeid

• Regional planlegging

• Utvikling og drift av samhandlingsarenaer (for eksempel Agderting)



Takk for oppmerksomheten!


