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Mål

FNs bærekraftsmål er overgripende 

for den regionale samhandlingen.

Regionplan Agder 2030, 

kommuneplanene til de 25 

kommunene på Agder, andre planer 

og nasjonale strategier gir retning for 

arbeidet i den regionale 

samhandlingsstrukturen.

Den regionale samhandlingsstrukturen skal:

- Styrke den regionale gjennomføringskraften

- Styrke Agders posisjon nasjonalt
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Regional samhandlingsstruktur på toppledernivå

Ordførere, kommune-

direktører og andre 

toppledere samhandler 

systematisk. 

De har møteplasser i 

løpet av året for å 

samles om viktige 

regionale satsinger.

Disse møteplassene har 

blitt enda viktigere enn 

de har vært tidligere.

I kraft av sine roller 

skaper topplederene 

framdrift.

Se vedlegg 1 for 

detaljerte beskrivelse.



Forum for Næringsutvikling og samarbeid 

om nye arbeidsplasser

Forum for Levekår, likestilling, 

inkludering og mangfold

Forum for Klima og miljø

Kommunedirektørkollegiet

Sekretariat

KDU

Ordførerkollegiet

KS styre

Oppvekst og 

utdanning

-RKG Oppvekst 

og utdanning

Internasjonalt nettverk (Internasjonalt forum)

Analyse- og FoU-nettverk

Ett digitalt Agder

Arbeidsgivernettverk (Personalforum)

Støttenettverk
(har ikke direkte relasjon til 

kommunedirektørkollegiet)

Forum for 

samfunnsutvikling

Digitalisering

Fagledernettverk

Regional samhandlingsstruktur på forum- og fagledernivå

Agder 

samhandler på 

en systematisk 

måte for å nå 

våre felles mål.

Helse

-KOSS / OSS /  

Helse-

fellesskapet

-RKG ehelse

OFA Offentlige fellesanskaffelser på Agder

A
n

d
re

?



Foraene og fagledernettverk defineres tydelig etter felles mal

HVA?

HVEM og HVOR?

HVORDAN?

HVORFOR? 1. Formål / hensikt

2. Relevante mål og ansvarsområder

3. Deltakelse og organisering

4. Arbeidsform 
Herunder metodikk, ressurser, ledelse, samhandling med andre forum og fagledernettverk, 

rapportering, dokumentering og mobilisering eksterne (og interne) interessenter.

5. Prioriterte problemstillinger 
Sammenfallende med handlingsprogrammet.

5



Føringer for foraene for samfunnsutvikling 

Foraene for samfunnsutvikling                                      

skal legge til rette for:

● bred mobilisering / involvering

● handling

● måloppnåelse  

Regionplan Agder 2030 er strategien.

Handlingsprogrammet er prioriteringsverktøy, og 

foraene benyttes aktivt for å utarbeide og rullere 

handlingsprogrammet.



Organisering av foraene for samfunnsutvikling 

Strategiske råd

Strategiske råd igangsetter                                                                       

og “leder” arbeidet.

Utvelgelseskriterier:

● Påvirkningskraft

● Kompetanse

● Engasjement og kapasitet

● Representasjon
Handling                

(målrettede satsinger,                         

prosjekter m.v.)

Aktivitetene må styrke                                        

eksisterende satsinger                                                

eller skape nye målrettede                                       

satsinger.

Foraene

Det tre områdene for                                      

samfunnsutving mobiliserer                                           

og involverer sentrale                              

interessenter

Sekretariatene

Sekretariatene ledes av Agder                                   

fylkeskommune og koordinerer                                                  

seg med andre aktører.



Strategiske rådFormål

Avklare ansvarsområde

Prioritere og sette mål 

Kartlegge initiativ og kunnskapsgrunnlag?

Forarbeid 

Involvere og 

mobilisere 

forum
Mandat

Kommunedirektørkollegiet / KDU

Hvordan de tre foraene for samfunnsutvikling skal arbeide

Handling



Nærmere om regionenes / regionrådenes påkopling på 

samhandlingsstrukturen

1. Det legges opp til at ordførerkollegiet og kommunedirektørkollegiet er mer aktive enn 

tidligere. Dette legger til rette for en bedre geografisk forankring (jamfør vedlegg 1).

2. Det er representasjon fra regionene i KDU (jamfør vedlegg 1).

3. Fagledernettverkene Oppvekst og utdanning, KOSS og RKG ehelse har en utpreget 

regional forankring og struktur.

4. Det er i modellen for de tre foraene for samfunnsutvikling lagt opp til at representanter for 

regionrådene deltar.

5. Eierskapet til ulike målrettede satsinger / prosjekter inn under forumene bør dels kunne tas 

av regionnivået og gjerne plasseres i regionråd eller annet (jamfør lysark 7-9).
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Det er viktig med velfungerende sekretariater 

Om sekretariatsfunksjonen:

Det er avgjørende med velfungerende 

sekretariater for å skape god 

informasjonsflyt innad i- og ut av 

samhandlingsstrukturen og for å forberede 

og følge opp saker. Sekretariatene skal 

betjene både toppledernivå og 

fora/fagledernettverk.

Se vedlegg 2 for detaljerte beskrivelser.
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