
 
 
 
 
 
 

 

VELKOMMEN TIL LISTERTING   

08 MARS 2022   KL 0900 – 1500  

TINGPARKEN HÆGEBOSTAD 
 

 

Det er nå nesten nøyaktig ett år siden Regionplan og Handlingsprogram for Lister 2030 ble 

vedtatt av Fylkestinget, som en del av regionplan Agder 2030.  I selve vedtaket fremgår det 

at Listertinget skal ha en sentral rolle når det gjelder hvilke tiltak som skal prioriteres og 

igangsettes. 

Handlingsprogrammet for Lister 2030 har vært og er retningsgivende for hvordan det jobbes 

interkommunalt innen både bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet.  På 

Tinget vil vi gå nærmere inn på noen av de prioriterte aksjonspunktene, og drøfte videre 

strategier for tiltak og prioriteringer. Hva har vi oppnådd?   

• Hvordan jobbes det med folkehelse/likestilling og integrering,  

• En sentral problemstilling er rekruttering og utdanning. Hvordan jobbes det med dette 

innen Listers grunnskoler, videregående skoler og høgskoler/universitet?  

• Kommunikasjonsstrategi var et sentralt tema på Listertinget den 14 september. 

Hvordan er dette tatt det videre, og hvilke tiltak og strategier er det jobbet etter så 

langt?   

Dagen vil bli lagt opp med god tid til innspill og dialog.  Av innledere vil vi møte 

representanter fra egne fagnettverk, interkommunale tjenestesamarbeid, politisk- og 

administrativ ledelse i fylkeskommunen, rektor ved UiA og representanter fra Listers 

næringsliv. 

Til tross for to år med pandemi, er regionen på flere områder inne i en positiv utvikling, og 

mulighetsrommet for Lister har kanskje aldri vært større enn det er i dag. Det er likevel grunn 

til å understreke at den nasjonale konkurransen om de samme hodene og de samme 

arealtypene også er stor. Interkommunalt lagarbeid og strategisk jobbing vil derfor spille en 

helt avgjørende rolle for hvor vidt vi lykkes i Lister og på Agder i årene som kommer. 

I Regional analyse for Lister finnes mye god informasjon som kan bidra til en god forståelse 

av dagens situasjon 

 

Velkommen! 

https://assets.website-files.com/5c01296b42f37f8762566bf6/6051ead0a9dcf1aedbef978b_Regionplan%20Lister%202030_endelig.pdf
https://assets.website-files.com/5c01296b42f37f8762566bf6/6051eb70f68a65270e5d550e_Handlingsprogram%20Regionplan%20Lister%202030_endelig.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/i4d721a77-52f4-49e3-ba9e-42cb0c5a8b4e/regionplan-agder-2030.pdf
https://regionalanalyse.no/rapport/11030/1/1

