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Hva er Regionplan Agder 2030? 

• Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for 

hele Agder.

• Den beskriver de viktigste utfordringer og muligheter for landsdelen, et 

ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

• Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er 

retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra 

ulike offentlige aktører.

• Mer enn fylkeskommunenes plan, men et overordnet strategisk 

styringsdokument for hele Agder.

• «Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og 

for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.»



Befolkningssammensetning på Agder i 2018 og 2040



Hovedmål

Utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region – et attraktivt 

lavutslippssamfunn med gode levekår.



Hovedmålet innebærer å

• bruke hele Agder og sørge for at utviklingen kommer alle deler av 
Agder til gode

• samarbeide om å realisere FNs bærekraftsmål på regionalt og 
lokalt nivå

• jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene 
gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing

• redusere klimagassutslipp med minst 45 prosent innen 2030

• utnytte mulighetene som digitalisering gir.

*Per januar 2019



Fem hovedsatsingsområder:

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og 
distrikter

• Verdiskaping og bærekraft

• Utdanning og kompetanse

• Transport og kommunikasjon

• Kultur

Tre gjennomgående perspektiver:

• Næringsutvikling og samarbeid om nye 

arbeidsplasser

• Levekår, likestilling, inkludering og 

mangfold

• Klima og miljø



Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

Mål

1. Det er attraktive og varierte bo- og 

arbeidsmarkeder i hele Agder.

2. Byer, tettsteder og bygdesentre er 

utviklet kompakt og med kvalitet. 

Stedene har gode og inkluderende 

bomiljøer og møteplasser.

3. Kommunesentrene har et variert 

arbeidsliv, tjeneste- og opplevelsestilbud.

4. Flere har tilgang på bolig og bomiljø 

tilpasset sin livssituasjon.



Verdiskaping og bærekraft

Mål

1. Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert. 

2. Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye 

potensialer for bærekraftig verdiskaping.

3. Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med 

akademia og offentlig sektor.

4. Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og 

naturressurser.



Utdanning og kompetanse

Mål

1. Sysselsettingen har økt, særlig for utsatte og marginaliserte grupper. 

2. Det har skjedd betydelige forbedringer når det gjelder likestilling, inkludering, fysisk og 

psykisk helse.

3. Barnehager, skoler, høyere utdanning og bedrifter fremmer kultur for læring, helse og 

trivsel.

4. En høyere andel elever og studenter gjennomfører videregående opplæring, fagskole og 

høyere utdanning.

5. Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i det regionale 

arbeidsmarkedet.

6. Agder er internasjonalt anerkjent som kompetanseregion for fremtidens produksjon, 

distribusjon og bruk av energi.

7. Agder har en sterk internasjonal orientering i undervisningen på alle nivå.



Transport og kommunikasjon

Mål

1. Transportbehovet på Agder er redusert.

2. Der er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universell utformete 

mobilitetsløsninger.

3. Nødvendig infrastruktur for et lavutslippssamfunn er bygd ut.

4. Andelen reiser som foretas til fots, med sykkel og med kollektiv er økt. 

5. Infrastruktur for transport og kommunikasjon er tilpasset klimaendringer og 

ekstremsituasjoner.

6. Digital infrastruktur er robust, har god kapasitet og internasjonal tilknytning. 

7. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme en bærekraftig 

samfunnsutvikling.

8. Agder er forberedt på fremtidens transportløsninger.



Kultur

Mål

1. Kultursektorens aktivitet innen forskning og utvikling er over landsgjennomsnittet.

2. Tettheten av kunstnere og kulturarbeidere er den høyeste i landet utenfor Oslo.

3. Verdiskapingen knyttet til kystkultur, kulturarv i indre bygder og trehusbyene har 

økt.

4. Samarbeidet mellom kultursektoren og reiselivet om kulturturisme har oppnådd 

nasjonal status. 

5. Alle innbyggere har muligheter til å delta på fellesarenaer for kultur og idrett og til 

å utvikle egne kreative evner.

6. Alle innbyggere opplever å ha god tilgang til et bredt spekter av kultur- og 

idrettstilbud i nærområdet. 

7. Frivillighet er drivkraft i videreutviklingen av Agders kultur- og idrettsliv.
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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.



Klimautslippene må ned og levekårene må opp 



Prosessen rundt handlingsprogram for regionplanen

• En prosjektgruppe er i gang med å utarbeide et forslag til handlingsprogram 

(representanter fra fylkeskommunen, 7 kommuner og et regionråd).

• Fylkesutvalget 28. januar 2020: «Fylkesutvalget inviterer kommuner, 

regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder til å gi 

innspill til Regionplan Agder 2030 sitt handlingsprogram for perioden 2020-

2023.»

• Forslag til handlingsprogram vil bli lagt frem for politisk behandling i 

fylkestinget i juni. 



Handlingsprogram – forslag til prinsipper og omfang 

• Handlingsprogrammet deles inn i de fem satsingsområdene i Regionplan Agder 2030.

• Handlingsprogrammet skal knyttes til FNs 17 bærekraftsmål.

• Handlingsprogrammet skal gjenspeile målsettingen om å bruke hele Agder, og sørge 

for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode.

• Tiltakene i handlingsprogrammet skal ikke utformes som nye målsettinger, men være 

faktiske tiltak koblet til et eller flere mål i Regionplan Agder 2030.

• Handlingsprogrammet kan også beskrive tiltak som skal gjennomføres i et samarbeid 

mellom to eller flere parter, og tiltakene skal være forankret hos de som skal bidra i 

gjennomføringen.

• Handlingsprogrammet skal være konkret og ikke for omfattende, og tiltakene i 

handlingsprogrammet skal være gjennomførbare.

• Forslag til nye planer eller strategier skal løftes inn i regional planstrategi og ikke 

legges inn i handlingsprogrammet.



• Vi ønsker følgende innspill:

• Hva er deres prioriteringer av mål og veier til målet i Regionplan Agder 

2030?

• Hva kan dere bidra med for at Agder skal nå disse målene og hvem 

ser dere på som aktuelle samarbeidsparter i arbeidet?

•

• Høringsfrist for å komme med innspill:

• 16. mars 2020 – regional stat, organisasjoner og andre parter

• 1. april 2020 – kommunene i Agder



Om handlingsprogrammet

• Flere områder i Regionplan Agder 2030 blir ivaretatt gjennom 

ordinær virksomhet

• Prioriter tiltak som vil styrke det regionale samarbeidet og bidra til et 

felles løft 

Prosessen frem mot vedtak i fylkestinget i juni

• I fase 1 (februar-mars) ønsker vi innspill om hvilke mål og veier til målet 

som bør prioriteres i den kommende fireårsperioden

• I fase 2 (april-mai) regionale og/eller temamessige møter i uke 16, 17 og 

18 for å jobbe med konkretisering av tiltakene som skal 

inn i handlingsprogrammet. Helst regionvise samlinger.



Takk for oppmerksomheten!


