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Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har behandlet saken i møte
26.01.2021 sak 2/21
Møtebehandling
Representant Ingrid Williamsen (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
Få inn igjen ordet «opprettholde» i setningen:
«Opprettholde og videreutvikle en skolestruktur som styrker gjennomføringsgrad og
dekker regionens behov.»
Representant Fredrik Jensen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: Endring
av punkt 4.1.1 til: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert videregående
skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker regionens behov.
Det foreslås inn nytt punkt 2.2.5: Agder fylkeskommune anbefaler at alle kommunene
i Lister innfører 5 dagers skole.
Representant Morten Ekeland (SV)fremmet følgende endringsforslag:
Endring i punkt 4.1.1
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Ny setning etter APs forslag.
Også viktig at det legges til rette for et desentralisert tilbud innen Fagskolen.
Det ble deretter fremmet følgende felles endringsforslag til punkt 4.1.1
fra Ap, FrP og SV:
Endring av punkt 4.1.1 til: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert
videregående skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker regionens
behov.
Også viktig at det legges til rette for et desentralisert tilbud innen Fagskolen.
Votering
Punkt 1 i fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med følgende endringer:
Aps endringsforslag til punkt. 2.2.5 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (KrF, PDK,
FrP).
Fellesforslaget punkt. 4.1.1 ble enstemmig vedtatt
Punkt 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024) med følgende endringer:
Punkt 2.2.5: Agder fylkeskommune anbefaler at alle kommunene i Lister
innfører 5 dagers skole.
Punkt 4.1.1: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert videregående
skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker regionens behov.
Også viktig at det legges til rette for et desentralisert tilbud innen Fagskolen.
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.

Hovedutvalg for samferdsel har behandlet saken i møte 26.01.2021 sak 5/21
Møtebehandling
Representanten Christian Eikeland (FrP) fremmet følgende
oversendelsesforslag:
Forslag knyttet til fv 42:
1 Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat,
fylkeskommune og kommune.
2 Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele
Lister, og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for
tungtransport.
Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
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3 Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes
med et langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår.
Representanten Dag Eide (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Nytt punkt 3.2.2. «Gulstripe» FV 42 fra Hornes til E-39 Rogaland
Det bør i perioden jobbes med å få til «gulstripe» på hele denne strekningen. Det kan
gjøres på samme måte som man gjorde med veien fra Arendal til Evje (FV 42 del 1)
Utvalgsleder Christian Eikeland fremmet forslag om å ta saken til orientering
Votering
Forslag fra utvalgsleder ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Frp og Ap ble enstemmig vedtatt som oversendelsesforslag.
Hovedutvalg for samferdsel - innstilling
Fylkesrådmannens innstilling tas til orientering.
Oversendelsesforslag
Forslag knyttet til fv 42:
1 Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat,
fylkeskommune og kommune.
2 Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele
Lister, og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for
tungtransport.
Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
3 Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes
med et langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår.
Nytt punkt 3.2.2. «Gulstripe» FV 42 fra Hornes til E-39 Rogaland
Det bør i perioden jobbes med å få til «gulstripe» på hele denne strekningen. Det kan
gjøres på samme måte som man gjorde med veien fra Arendal til Evje (FV 42 del 1)

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har behandlet saken i møte
27.01.2021 sak 2/21
Representant Sally Vennesland (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Høyre fremmer følgende tillegg under punkt
Pkt 2.5.2.
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•
2.5.2 Det settes ned ei ressursgruppe for å foreslå hvordan Agder kan ta
posisjonen som «folkevandringsregionen».
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere.
Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og
USUS
Representant Line Kysnes Vennesland (Ap) fremmet følgende forslag
Forslag tiltak 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
Votering
Punkt 1, 2 og 3 i fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Høyres forslag til punkt 2.5.2 ble enstemmig vedtatt.
Ap forslag til punkt 1.5.1 ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
Forslag tiltak 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere.
Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og
USUS

Hovedutvalg for næring, klima og miljø har behandlet saken i møte 28.01.2021
sak 2/21
Møtebehandling
Representanten Venke Anny Nes (Ap) fremmet følgende forslag:
I Handlingsprogrammet og under Kapittel 2–Verdiskaping, bærekraft og likestilling
foreslås følgende endringer/tillegg:
- I punkt 2.2.1 foreslås det at LO legges til som samarbeidspartner.
- Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk for
heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste stillinger. Det
kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele faste stillinger.
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- Nytt punkt 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med hensyn til
seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer (Ansvarlig er kommunene)
Seinere ble forslaget endret til:
I Handlingsprogrammet og under Kapittel 2–Verdiskaping, bærekraft og likestilling
foreslås følgende endringer/tillegg:
- I punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
- Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk for
heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste stillinger. Det
kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele faste stillinger.
- Nytt punkt 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med hensyn til
seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer (Ansvarlig er kommunene)
Representanten Mirell Høyer-Berntsen (SV) fremmet følgende forslag:
Punkt 1.1.3 endres til følgende:
Punkt 1.1.3
I kommunalt planverk skal det legges til rette for et variert botilbud for alle.
Fylkeskommunen vil gjennom sin planlegging og (sine planer) sikre at dette ikke
medfører nedbygging av landbruksjord, LNF, strandsonen og andre viktige
hensynssoner. Fylkeskommunen bistår gjerne kommunene med veiledning når det
gjelder bærekraftig og fremtidsrettet arealforvaltning og planarbeid.
Utvalgsleder fremmet at samtlige forslag sendes som oversendelsesforslag til
fylkesutvalget.
Votering
Forslagene fremmet fra Ap og SV ble ikke realitetsbehandlet.
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring, klima og miljø - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
Oversendelsesforslag
I Handlingsprogrammet og under Kapittel 2–Verdiskaping, bærekraft og likestilling
foreslås følgende endringer/tillegg:
- I punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
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- Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk for
heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste stillinger. Det
kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele faste stillinger.
- Nytt punkt 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med hensyn til
seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer (Ansvarlig er kommunene)
Oversendelsesforslag
Punkt 1.1.3 endres til følgende:
Punkt 1.1.3
I kommunalt planverk skal det legges til rette for et variert botilbud for alle.
Fylkeskommunen vil gjennom sin planlegging og (sine planer) sikre at dette ikke
medfører nedbygging av landbruksjord, LNF, strandsonen og andre viktige
hensynssoner. Fylkeskommunen bistår gjerne kommunene med veiledning når det
gjelder bærekraftig og fremtidsrettet arealforvaltning og planarbeid.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 02.02.2021 sak 16/21
Møtebehandling
Representanten Kai Steffen Østensen (Ap) fremmet følgende:
•
•
•

•
•

•
•
•

Nytt tiltak under 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
I punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk
for heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste
stillinger. Det kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele
faste stillinger.
Det foreslås inn nytt punkt 2.2.5: Agder fylkeskommune anbefaler at alle
kommunene i Lister innfører 5 dagers skole.
Det foreslås inn nytt punkt: 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med
hensyn til seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer. (Kommunene er
ansvarlige.)
Nytt punkt 3.1.4 foreslås inn: Det utarbeides en eget ATP-plan for
Listerregionen.
Endring av punkt 3.2.2 til: Utbedre FV 42 gjennom Lister med gul stripe på
hele strekningen.
Endring av punkt 4.1.1 til: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert
videregående skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker
regionens behov.

I tillegg foreslår Ap forslag fra SV i hovedutvalg for næring, klima og miljø:
Punkt 1.1.3 endres til følgende: I kommunalt planverk skal det legges til rette for et
variert botilbud for alle, herunder også spredt boligbygging. Fylkeskommunen vil
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gjennom sin planlegging og sine planer sikre at dette ikke medfører nedbygging av
landbruksjord, LNF, strandsone og andre viktige hensynssoner. Fylkeskommunen
bistår gjerne kommunene med veiledning når det gjelder bærekraftig og
fremtidsrettet arealforvaltning og planarbeid.
Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) fremmet forslag på vegne av
posisjonspartiene H, KrF, FrP og V:
Forslag knyttet til fv 42:
-Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat,
fylkeskommune og kommune.
Kommentar: Vi må skille på handlingsdelen og selve planen. Denne teksten bør inn i
planen frem mot 2030 og legge til samme tekst i handlingsdelen, men erstatte
«ferdigstilt» med «planlagt og finansiert»
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele
Lister, og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for
tungtransport
Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og
kommunalt planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling i
hele Lister-regionen.
-

Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
-Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes
med et langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår.
Fra utdanning:
Fremlagt forslag fra AP og enstemmig vedtatt:
Forslag tiltak 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere. Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og
USUS
Forslag fra Næring, klima og miljø
Punkt 4.1.1: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert videregående
skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker regionens
behov.
punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
- Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk for
heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste stillinger. Det
kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele faste stillinger.
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- Nytt punkt 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med hensyn til
seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer (Ansvarlig er kommunene
I kommunalt planverk skal det legges til rette for et variert botilbud for alle.
Fylkeskommunen vil gjennom sin planlegging og (sine planer) sikre at dette ikke
medfører nedbygging av landbruksjord, LNF, strandsonen og andre viktige
hensynssoner. Fylkeskommunen bistår gjerne kommunene med veiledning når det
gjelder bærekraftig og fremtidsrettet arealforvaltning og planarbeid.
Votering
Fylkesrådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Det ble punktvis votering over forslagene fra Ap:
Punkt 1.1.3 falt med 7 mot 4 stemmer (Ap, Nystøl KrF, MDG)
Punkt 1.5.1 enstemmig vedtatt
Punkt 2.2.1 enstemmig vedtatt
Punkt 2.2.3 vedtatt med mot 10 mot 1 stemme (FrP)
Punkt 2.2.5 vedtatt med 8 mot 3 stemmer (KrF, FrP)
Punkt 2.2.6 vedtatt med 10 mot 1 stemme (FrP)
Punkt 3.1.4 falt med 6 mot 5 stemmer (Ap, Sp, MDG)
Punkt 3.2.2 vedtatt med 8 mot 3 stemmer (H, FrP)
Punkt 4.1.1 enstemmig vedtatt
Det ble punktvis votering over enkelte av forslagene fra posisjonspartiene.
Følgende 3 punkter ble enstemmig vedtatt:
Forslag knyttet til fv 42:
-Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat, fylkeskommune og
kommune.
Kommentar: Vi må skille på handlingsdelen og selve planen. Denne teksten bør inn i planen frem mot
2030 og legge til samme tekst i handlingsdelen, men erstatte «ferdigstilt» med «planlagt og finansiert»
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele Lister, og at den
kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for tungtransport
Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og kommunalt
planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling i hele Lister-regionen.

Følgende punkt ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (V):
-

Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Følgende ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Ap, MDG, V):
Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
-Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes med et langsiktig
mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår.

Følgende ble enstemmig vedtatt:
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere. Forslag til tillegg:
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Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og USUS

Fylkesutvalget - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
•
•
•

•
•

•
•

Nytt tiltak under 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
I punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk
for heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste
stillinger. Det kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele
faste stillinger.
Det foreslås inn nytt punkt 2.2.5: Agder fylkeskommune anbefaler at alle
kommunene i Lister innfører 5 dagers skole.
Det foreslås inn nytt punkt: 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med
hensyn til seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer. (Kommunene er
ansvarlige.)
Endring av punkt 3.2.2 til: Utbedre FV 42 gjennom Lister med gul stripe på
hele strekningen.
Endring av punkt 4.1.1 til: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert
videregående skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker
regionens behov.

Forslag knyttet til fv 42:
-Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat,
fylkeskommune og kommune.
Kommentar: Vi må skille på handlingsdelen og selve planen. Denne teksten bør
inn i planen frem mot 2030 og legge til samme tekst i handlingsdelen, men
erstatte «ferdigstilt» med «planlagt og finansiert»
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i
hele Lister, og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet
for tungtransport
- Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og
kommunalt planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og
næringsutvikling i hele Lister-regionen.
-

Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
-Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det
jobbes med et langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter
utgår.
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Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere. Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og
USUS
Saksordfører: Beate Marie Johnsen

Fylkeseldrerådet har behandlet saken i møte 03.02.2021 sak 2/21
Møtebehandling
Representanten Per S. Stordrange foreslo følgende:
Eldrerådet tar forslag til Regionplan Lister 2030 til etterretning, men vil samtidig peke
på nødvendigheten av i framtidige handlingsplaner å ha fokus på den stadig større
andel 67+ i regionen. Fokuset i delplaner framover må også inneholde tiltak for å få
flere i arbeid for å opprettholde velferden og offentlige tjenester i tiåret fram mot
2030.
Votering
Enstemmig
Fylkeseldrerådet - innstilling
Eldrerådet tar forslag til Regionplan Lister 2030 til etterretning, men vil samtidig peke
på nødvendigheten av i framtidige handlingsplaner å ha fokus på den stadig større
andel 67+ i regionen. Fokuset i delplaner framover må også inneholde tiltak for å få
flere i arbeid for å opprettholde velferden og offentlige tjenester i tiåret fram mot
2030.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet saken i møte
03.02.2021 sak 2/21
Møtebehandling
Representanten Kai Steffen Østensen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
De lovpålagte rådene må inkluderes i oppfølgingen av planen, slik at
brukerperspektivene blir ivaretatt.
Trine Lise Systad fremmet på vegne av rådet følgende forslag:
Rådet for funksjonshemmede i Agder fylkeskommune ønsker å påpeke og forsterke
budskap ifht.Regionplan Lister og likestilling av funksjonshemmede. Det nevnes i
planen at samfunnet generelt er dårlig tilrettelagt for funksjonshemmede, dette
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inkluderer Lister området. Det er på høy tid at det gjøres et stort løft for
funksjonshemmede spesielt ifht likestilling og diskriminering. Om fylkeskommunen
setter fokus på dette og gjør tiltak vil også gi signaler til kommunene at de også bør
sette fokus på dette, herunder spesielt bo/boligsituasjonen og tjenester inkludert
BPA. Områdene nevnt her fungerer svært ulikt fra kommune til kommune og dette er
en stor utfordring for funksjonshemmede og i mange tilfeller deres pårørende. Rådet
ber om at det spesielt fokuseres på tilrettelegging av utdanningsløp og arbeid for alle
i Regionplan Lister.
Votering
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Kai Steffen Østensen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Trine Lise Systad ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
4. Rådet for funksjonshemmede i Agder fylkeskommune ønsker å påpeke og
forsterke budskap ifht.Regionplan Lister og likestilling av funksjonshemmede.
Det nevnes i planen at samfunnet generelt er dårlig tilrettelagt for
funksjonshemmede, dette inkluderer Lister området. Det er på høy tid at det
gjøres et stort løft for funksjonshemmede spesielt ifht likestilling og
diskriminering. Om fylkeskommunen setter fokus på dette og gjør tiltak vil
også gi signaler til kommunene at de også bør sette fokus på dette, herunder
spesielt bo/boligsituasjonen og tjenester inkludert BPA. Områdene nevnt her
fungerer svært ulikt fra kommune til kommune og dette er en stor utfordring for
funksjonshemmede og i mange tilfeller deres pårørende. Rådet ber om at det
spesielt fokuseres på tilrettelegging av utdanningsløp og arbeid for alle i
Regionplan Lister.
5. De lovpålagte rådene må inkluderes i oppfølgingen av planen, slik at
brukerperspektivene blir ivaretatt.

Ungdommens fylkesutvalg har behandlet saken i møte 03.02.2021 sak 2/21
Møtebehandling
Gustav Drivenes fremmet tilleggsforslag:
UFU foreslår et nytt punkt 2.2.5: Agder fylkeskommune anbefaler at alle kommunene
i Lister innfører 5 dagers skole.
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Votering
Fylkesrådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Gustav Drivenes vedtatt med 12 mot 2 stemmer.
Ungdommens fylkesutvalg - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
UFU foreslår et nytt punkt 2.2.5: Agder fylkeskommune anbefaler at alle kommunene
i Lister innfører 5 dagers skole.

Brukerpanel for Agder har behandlet saken i møte 03.02.2021 sak 2/21
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Brukerpanel for Agder - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.

Fylkestinget har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 5/21
Møtebehandling
Korrigering fylkesutvalgets innstilling: henvisning til punkt 2.2.5 rettes til 2.2.6
og 2.2.6 rettes til 2.2.7
Representanten Kai Steffen Østensen (Ap) fremmet tilleggsforslag:
Det etableres et forpliktende samarbeid for en samordnet Bolig, Areal og
TransportPlanarbeid (BATP) i Listerregionen. Planarbeidet vil gi grunnlag for
kommunale planer og bidrag til måloppnåelse av Regionplan Agder 2030 og
Regionplan Lister 2030. Resultatet av arbeidet kan danne grunnlag for en senere
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avtale med staten om medfinansiering av infrastrukturtiltak etter modell av
byvekstavtaler. Målet er å gjøre regionen attraktiv for bosetting og
næringsetableringer gjennom god tettstedsutvikling og bruk av eksisterende og
planlagt infrastruktur. Planarbeidet skjer i samarbeid mellom kommunene, Lister IPR
og Agder fylkeskommune.
Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av
H, KrF, FrP, V og PP:
Nytt punkt 3.1.2 (siste del av tilleggsforslaget (3.1.2 andre strekpunkt) står ikke V bak)
- Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og
kommunalt planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling i hele
Lister-regionen.
- Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.
Tillegg til rådmannens innstilling i pkt 3.2.2
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele Lister,
og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for tungtransport
- Ny tunell gjennom Haukomfjellet må planlegges og finansieres.
Endre punkt 3.2.9 til
Oppfølging av mulighetsstudie «fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes med et
langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår

Representanten Mirell Høyer-Berntsen (SV) fremmet endringsforslag punkt
1.1.3:
I kommunalt planverk skal det legges til rette for et variert botilbud for alle, herunder
også spredt boligbygging. Fylkeskommunen vil gjennom sin planlegging og sine
planer sikre at dette ikke medfører nedbygging av landbruksjord, strandsone og
andre viktige hensynssoner. Fylkeskommunen bistår gjerne kommunene med
veiledning når det gjelder bærekraftig og fremtidsrettet arealforvaltning og planarbeid.
Representanten Christian Eikeland (FrP) fremmet tilleggsforslag:
(ny tekst i planen: kapittel 3, transport)
Det etableres et arbeid som videre skal fastsette Listerregionens behov for en
samordnet areal- og transport strategi. Det arbeides aktivt med et mål om å sikre
statlige midler til viktige infrastrukturprosjekter som vil legge til rette for vekst,
verdiskapning og flere arbeidsplasser i hele regionen. Fylkestinget ønsker ingen ATP
plan eller lignende i Lister, da biltrafikk, spredt boligbygging og lokalt selvstyre vil
være avgjørende for utviklingen i hele Listerregionen.
Representanten Harald Fauskanger Andersen (H) fremmet følgende forslag:
Punkt 3.2.9 om «Fergefritt Agder» tas ut av Regionplan Lister 2030 som da ikke sier
noe om temaet.
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Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Fylkesutvalget innstilling – punktvise voteringer
Forlag fremmet av fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) på vegne av flere –
punktvise voteringer
Forslag fremmet av representanten Christian Eikeland (FrP)
Forslag fremmet av representant Gro Bråten (Ap)
Forslag fremmet av Mirell Høyer-Berntsen (SV)
Forslag fremmet av Harald Fauskanger Andersen (H)
------Fylkesutvalgets innstilling punkt 1-3 vedtatt med 47 mot 2 stemmer (Bergstøl
Andersen FrP, U).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 1.5.1 enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling punkt 2.2.1 vedtatt med 44 mot 5 stemmer (Bergstøl
Andersen; Arff; Williamsen; Eikeland FrP, U).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 2.2.3 vedtatt med 40 mot 9 stemmer (FrP, Dem., U).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 2.2.6 vedtatt med 37 mot 12 stemmer (KrF, FrP, U).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 2.2.7 vedtatt med 42 mot 7 stemmer (FrP, PP, U).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 3.2.2 vedtatt med 29 mot 20 stemmer (H, KrF, Arff;
Williamsen; Slettene; Eikeland).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 4.1.1 vedtatt med 47 mot 2 stemmer (Bernander;
Fauskanger Andersen H).

Følgende punkt ble vedtatt med 46 mot 3 stemmer (Simonsen; Pettersen MDG,
Rødt):
Forslag knyttet til fv 42:
-Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat, fylkeskommune
og kommune.
Kommentar: Vi må skille på handlingsdelen og selve planen. Denne teksten bør inn i planen frem
mot 2030 og legge til samme tekst i handlingsdelen, men erstatte «ferdigstilt» med «planlagt og
finansiert»

Følgende punkt ble vedtatt med 47 mot 2 stemmer (Simonsen; Pettersen MDG):
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele Lister, og at
den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for tungtransport
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Følgende punkt ble vedtatt med 47 mot 2 stemmer (Ostad H, Simonsen MDG):
- Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og kommunalt
planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling i hele Lister-regionen.

Følgende punkt ble vedtatt med 42 mot 7 stemmer (MDG, SV, V):
-

Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Følgende punkt ble vedtatt med 25 mot 24 stemmer (Bernander; Ostad; Lindøe;
Vennesland; Messel; Fauskanger Andersen; Hagestrand; Nyberg H, Ap, Simonsen;
Pettersen MDG, SV, V):
Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
-Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes med et
langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår.

Følgende punkt ble enstemmig vedtatt:
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere. Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og USUS

------Forslag fremmet av fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) på vegne av flere
Følgende punkt ble vedtatt med 45 mot 4 stemmer (Jentoft Ap, MDG):
Nytt punkt 3.1.2
- Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og kommunalt planverk
legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling i hele Lister-regionen.

Følgende punkt ble vedtatt med 42 mot 7 stemmer (MDG, SV, V):
- Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Følgende punkt ble vedtatt med 45 mot 4 stemmer (MDG, Rødt):
Tillegg til rådmannens innstilling i pkt 3.2.2
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele Lister, og at den
kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for tungtransport
- Ny tunell gjennom Haukomfjellet må planlegges og finansieres.

Følgende punkt ble vedtatt med 26 mot 23 stemmer (Bernander; Ostad; Lindøe;
Messel; Fauskanger Andersen; Nyberg H, Ap, MDG, SV, V):
Endre punkt 3.2.9 til
Oppfølging av mulighetsstudie «fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes med et langsiktig mål
om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår

Forslaget fra FrP falt med 35 mot 14 stemmer (Eide Ap, Glimsdal KrF, Dale Sp, FrP,
Dem., Rødt, PP, U).
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Forslaget fra Ap vedtatt med 36 mot 13 stemmer (Dybesland H, Nystøl; Aasen KrF,
FrP Dem., PP, U).
Forslaget fra SV falt med 28 mot 21 stemmer (Ap, Ropstad; Nystøl; Frustøl;
Askildsen; Aasen KrF, MDG, SV, PP).
Forslaget fra H falt med 34 mot 15 stemmer (Bernander; Ostad; Lindøe; Vennesland;
Messel; Fauskanger Andersen; Hagestrand H, MDG, SV, V, PP).
I tillegg til fylkesutvalgets innstilling vedtok fylkestinget forslagene fremmet av
fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) samt forslaget fra Ap.
Fylkestinget - vedtak
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
•
•
•

•
•

•
•

Nytt tiltak under 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
I punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk
for heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste
stillinger. Det kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele
faste stillinger.
Det foreslås inn nytt punkt 2.2.6: Agder fylkeskommune anbefaler at alle
kommunene i Lister innfører 5 dagers skole.
Det foreslås inn nytt punkt: 2.2.7: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med
hensyn til seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer. (Kommunene er
ansvarlige.)
Endring av punkt 3.2.2 til: Utbedre FV 42 gjennom Lister med gul stripe på
hele strekningen.
Endring av punkt 4.1.1 til: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert
videregående skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker
regionens behov.

Forslag knyttet til fv 42:
-Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat,
fylkeskommune og kommune.
Kommentar: Vi må skille på handlingsdelen og selve planen. Denne teksten bør
inn i planen frem mot 2030 og legge til samme tekst i handlingsdelen, men
erstatte «ferdigstilt» med «planlagt og finansiert»
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i
hele Lister, og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet
for tungtransport
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- Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og
kommunalt planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og
næringsutvikling i hele Lister-regionen.
-

Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
-Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det
jobbes med et langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter
utgår.
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere. Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og
USUS
Nytt punkt 3.1.2
- Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og
kommunalt planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling i
hele Lister-regionen.
- Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.
Tillegg til rådmannens innstilling i pkt 3.2.2
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele
Lister, og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for
tungtransport
- Ny tunell gjennom Haukomfjellet må planlegges og finansieres.
Endre punkt 3.2.9 til
Oppfølging av mulighetsstudie «fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes med et
langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår
Det etableres et forpliktende samarbeid for en samordnet Bolig, Areal og
TransportPlanarbeid (BATP) i Listerregionen. Planarbeidet vil gi grunnlag for
kommunale planer og bidrag til måloppnåelse av Regionplan Agder 2030 og
Regionplan Lister 2030. Resultatet av arbeidet kan danne grunnlag for en senere
avtale med staten om medfinansiering av infrastrukturtiltak etter modell av
byvekstavtaler. Målet er å gjøre regionen attraktiv for bosetting og
næringsetableringer gjennom god tettstedsutvikling og bruk av eksisterende og
planlagt infrastruktur. Planarbeidet skjer i samarbeid mellom kommunene, Lister IPR
og Agder fylkeskommune.
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Regionplan Lister 2030. Endelig behandling og vedtak av plan og
handlingsprogram etter høring.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
Vedlegg
Vedlegg1_Regionplan Lister 2030 – utkast til politisk sluttbehandling
Vedlegg2_Handlingsprogram Regionplan Lister 2030 – utkast til politisk
sluttbehandling
Vedlegg3_Sammendrag-høringsuttalelser
Vedlegg4_Alle høringsuttalelser_original alfabetisk
Vedlegg5_Oppsummering fokusmøtet spredt bosetting_081220
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Sammendrag
Fylkesrådmannen foreslår at fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030 med
handlingsprogram for perioden 2021‒2024. Planen har vært på høring høsten 2020.
Det har kommet 32 høringssvar og foregått viktige diskusjoner i forbindelse med
høringen. Dette har ført til endringer både i planen og handlingsprogrammet.
Regionplan Lister 2030 gjelder kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad,
Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Planprosessen har tatt nærmere to år. Planen er en del
av det regionale planverket. Den skal synliggjøre, utdype og konkretisere forhold som
har stor betydning lengst vest i Agder, i en region med småbyer, tettsteder og
grender. Det er lagt vekt på tema innen distriktspolitikk, på barn og barnefamilier,
likestilling og kjønnsbalanse, desentraliserte og distriktsvennlige utdanningstilbud,
prosessindustriens betydning, satsing på nye blå og grønne næringer og en felles
reiselivssatsing.
I den siste fasen av planarbeidet har det vært mye diskusjon om spredt boligbygging.
Temaet ble utdypet gjennom et fokusmøte i desember 2020. Mål og tiltak som er tatt
inn i planen og handlingsprogrammet vil være et godt grunnlag for videre samarbeid
om å utvikle Lister til en region med lave utslipp og gode levekår.
De seks kommunene i Lister og Agder fylkeskommune må ta hensyn til
handlingsprogrammet i videre planlegging og budsjettarbeid.
Saksopplysninger
Regionplan Lister 2030 ble vedtatt utarbeidet av fylkesutvalget i Vest-Agder
fylkeskommune etter ønske fra de seks kommunene Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Planen bygger på erfaringene fra
arbeidet med Listerplanen 1998 og Listerplanen 2006. Det er lagt vekt på tett
sammenheng med Regionplan Agder 2030.
Arbeidet med planprogram startet våren 2019, og planprogrammet ble fastsatt av
fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune 17. desember samme år. Selve
planarbeidet har foregått gjennom hele 2020 i et nært samarbeid mellom Agder
fylkeskommune og de seks kommunene i Listerregionen. Kravene til prosess og
medvirkning, slik de beskrives i plan- og bygningsloven og i planprogrammet er fulgt,
selv i et år med koronapandemi og begrensede muligheter til å møtes fysisk.
Prosessen er redegjort for i saken «Regionplan Lister 2030, med handlingsprogram.
Høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 5-2 og 8-3» (Arkivsakdok. 20/00813-42).
Agder fylkesting sendte forslagene til Regionplan Lister 2030, og planens første
handlingsprogram ut til offentlig ettersyn i perioden 9. oktober til 20. november 2020.
Det kom inn 32 svar på høringen. Mange av svarene hadde forslag til endringer eller
tillegg. En alfabetisk oversikt over alle høringssvar og relevante innspill med
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essensen av tilleggs- og endringsforslag finnes i vedlegg tre. Alle innsendte
svar/innspill finnes i sin helhet i alfabetisk rekkefølge i vedlegg fire.
Innspillene er behandlet av prosjektgruppa og styringsgruppa for planarbeidet, og
dette har ført fram til vedlagte forsalg til Regionplan Lister 2030 med
handlingsprogram for perioden 2021‒2024 (vedlegg 1 og 2). Det ble lagt vekt på å ta
med mange av innspillene fra høringen. Derfor inneholder det første forslaget til
handlingsprogram mange tiltak. Et så omfattende handlingsprogram forutsetter årlig
rullering og prioritering av tiltak.
Prosessen for å utarbeide Regionplan Lister 2030 har gjort det enda tydeligere at en
plan for en geografisk delregion må være godt koordinert med hele det regionale
planverket og fylkeskommunens øvrige styringsdokumenter. Når planen er vedtatt av
fylkestinget, vil den legge føringer for fylkeskommunens øvrige handlingsprogrammer
og økonomiplanlegging.
Vurderinger
Kommunene i Listerregionen har vært pådrivere for å utarbeide en egen Regionplan
Lister 2030, ved siden av Regionplan Agder 2030. Fylkespolitikerne i Vest-Agder
støttet dem i dette fordi de mente det er behov for å synliggjøre, utdype og
konkretisere forhold som har større betydning lengst vest i Agder i en region med
mindre bykommuner og distriktskommuner.
Tema som har vært spesielt belyst og diskutert i høringen, er:
• Distriktspolitiske tema som muligheter for spredt boligbygging, prioritering av
fylkesveger og styrket kollektivtilbud.
• Fokus på barn og barnefamilier i samfunnsplanleggingen.
• Mer konkrete, systematiske og samordnede tiltak for likestilling og
kjønnsbalanse i politikk, nærings- og arbeidsliv. Tilbud om hele stillinger, som
normal, er sentralt for likestilt arbeidsliv og god kvalitet i tjenester.
• Prosessindustriens betydning for regionen, inkludert satsing på
sirkulærøkonomi og kjønnsbalanse.
• Betydningen av desentraliserte, distriktsvennlige utdanningstilbud på alle nivå,
i tråd med regionens behov. Dette inkluderer tilstrekkelige lære- og
praksisplasser, samt gode trainee-ordninger og etterutdanningstilbud.
• Utvikling og satsing innen nye blå og grønne næringer
• En felles satsing på reiseliv/turisme som handler om å markedsføre regionens
stedegne fortrinn, attraksjoner og historie framfor å forsøke å bygge Lister som
merkevare. Samarbeid med naboregionene vil være viktig.
Det er bred enighet om at disse temaene løftes fram i planen. De må
operasjonaliseres gjennom tydelige mål som kan nås innen 2030 og tiltak som kan
startes opp i perioden 2021 til 2024. Temaene spredt boligbygging, oppgradering av
fylkesveger gjennom Lister og struktur for videregående skoletilbud har vært mye
diskutert i innspurten av arbeidet. Her har det vært utfordrende å komme fram til mål
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og tiltak som både fylkesrådmannen og kommunene i Lister kan stille seg bak. Det
har lyktes å komme fram til felles formuleringer innen de to første temaene.
Spredt boligbygging har vært spesielt mye diskutert i siste fase av planarbeidet. Her
er det blitt enighet om formuleringene etter god prosess og et tematisk fokusmøte i
desember 2020. Agder fylkeskommune samarbeidet med Listerregionen og
fylkesmannen i Agder om planlegging og gjennomføring av møtet. Eksterne fagfolk
og innledere fra regionen var med på å belyse tematikken og motstridende hensyn.
På den ene siden er det nasjonale retningslinjer og mål om å få ned transportbehov
og utslipp. Det skal planlegges for at befolkningsvekst hovedsakelig skjer på steder
med god infrastruktur og gode tjenestetilbud. På den andre siden har
distriktskommunene legitime behov for fleksibilitet. De trenger å legge vekt på andre
kvaliteter enn mer urbane strøk, for å øke attraktivitet og bosetting. Vedlegg fem
oppsummerer fokusmøtet.
Standard på fylkesveger i Lister, og spesielt målet om gul midtstripe på fv42 gjennom
hele regionen, har vært diskutert i styringsgruppa. Ny formulering støtter opp under
at kommunene i Lister kan arbeide for sine langsiktige mål. Samtidig må Agder
fylkeskommune ta hensyn til økonomiske rammer og gjøre vurderinger som gjelder
hele fylket.
Det er fortsatt uenighet om et tiltak i handlingsprogrammet som gjelder videregående
opplæring (4.1.1). Her ønsker styringsgruppas medlemmer fra Listerregionen at det
skal stå:
«Opprettholde og videreutvikle en skolestruktur som styrker
gjennomføringsgrad og dekker regionens behov.»
Fylkesrådmannen mener ordet «opprettholde» må tas ut. Det er viktig ikke å lukke for
muligheter for tilpasningen av skolestrukturen hvis elevgrunnlaget endrer seg. En bør
i den sammenheng også avvente mulighetsstudien om den videregående skolen i
Kvinesdal som fylkestinget vedtok i desember.
Hvis planen skal bli et godt styringsverktøy, må handlingsprogrammet følges
systematisk opp. Det legges opp til at Listertinget tidlig hvert år foreslår hvilke tiltak
som skal prioriteres og igangsettes. Forslaget fra Listertinget behandles og vedtas i
fylkestinget før sommeren. For å sikre at tiltakene blir gjennomført, er det viktig at
både fylkeskommunen og kommunene i Lister legger handlingsprogrammet til grunn i
sine budsjettprosesser.
Regionplan Agder 2030
Regionplan Lister 2030 er utarbeidet som en sideordnet og supplerende regional
plan til Regionplan Agder 2030. Derfor er tema og gjennomgående perspektiver i
hovedsak like. Det er lagt stor vekt på samsvar med Regionplan Agder 2030 i
forslaget til plan og handlingsprogram. På noen områder er det behov for forsterket
innsats i Lister sammenliknet med Agder som helhet. Supplerende tema skal bidra til
å forsterke måloppnåelsen for Regionplan Agder 2030 gjennom å bedre levekår og
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likestilling og bruke hele Agder på en bærekraftig måte som gir reduserte
klimagassutslipp.
Økonomiske konsekvenser
Regionplan Lister 2030 gjelder ulike samfunnsområder. I 2021 må prioriterte tiltak
følges opp innenfor rammene av vedtatt økonomiplan/årsbudsjett. Videre må
fylkestinget årlig bestemme hvilke tiltak i handlingsprogrammet som skal prioriteres.
Agder fylkeskommunes andel av kostnadene må behandles som vanlige
budsjettsaker.
Konklusjon
Regionplan Lister 2030 med handlingsprogram er en bred samfunnsplan som trer i
kraft når dokumentene er vedtatt av Agder fylkesting. De vil være styringsdokumenter
på linje med Regionplan Agder 2030 og andre regionale planer og
handlingsprogrammer. Agder fylkeskommune vil bruke planen som et redskap for
samarbeid med de seks Lister-kommunene, andre aktører som har roller i
Listerregionen, statlige myndigheter og sivilsamfunnet til å fremme en positiv og
bærekraftig utvikling i regionen lengst vest i Agder.
Kristiansand, 11.01.2021
Tine Sundtoft
fylkesrådmann

Kenneth Andresen
fylkesdirektør Analyse og plan
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