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Utsatt høringsfrist for handlingsprogram for fylkesveg, regional planstrategi og
handlingsprogram for Regionplan Agder 2030
Agder fylkeskommune har fått henvendelser fra kommuner om behov for utsatt høringsfrist for
handlingsprogram for fylkesveg, regional planstrategi og handlingsprogram for Regionplan
Agder 2030. Opprinnelig høringsfrist er 1. april.
Fylkeskommunen har forståelse for at det kan være utfordrende for kommunene å overholde
denne høringsfristen, og vi står samtidig i en situasjon som vi per i dag ikke kjenner alle
konsekvensene av. På den annen side har fylkeskommunen behov for fremdrift i flere av de
regionale prosessene.
På bakgrunn av dette gir fylkeskommunen utsatt frist som følger:
Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024 – utsatt frist til 20. mai 2020
Så langt som mulig ønsker vi innspill levert innen opprinnelig frist, men frist for innspill utsettes til
20. mai 2020. For kommuner som ønsker å behandle prioriteringen politisk ber vi om å få
oversendt saksfremlegget når dette er klart, for bruk i det innledende arbeidet med vurdering av
fylkesvegprosjekter. Handlingsprogram for fylkesveg skal vedtas 20.oktober 2020, i tråd med
opprinnelig plan.
Regional planstrategi for Agder – utsatt frist til 1. juli 2020
Fylkeskommunen utsetter høringsfristen til 1. juli 2020, og forskyver sluttbehandling av
planstrategien til fylkestinget 20. oktober 2020. Vi ber likevel om at høringsinnspill oversendes
så raskt som mulig.
Handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 – utsatt frist til 1. juli 2020
Fylkeskommunen utsetter innspillsfristen til 1. juli 2020, og forskyver sluttbehandling av
handlingsprogrammet til fylkestinget 20. oktober 2020. Vi i ber likevel om at kommunenes
innspill til hva som bør prioriteres i handlingsprogrammet oversendes så raskt som mulig.
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Mottakere: ARENDAL KOMMUNE
BYGLAND KOMMUNE
BIRKENES KOMMUNE
BYKLE KOMMUNE
EVJE OG HORNNES KOMMUNE
FARSUND KOMMUNE
FLEKKEFJORD KOMMUNE
FROLAND KOMMUNE
GJERSTAD KOMMUNE
GRIMSTAD KOMMUNE
HÆGEBOSTAD KOMMUNE
IVELAND KOMMUNE
KRISTIANSAND KOMMUNE
KVINESDAL KOMMUNE
LILLESAND KOMMUNE
LINDESNES KOMMUNE
LYNGDAL KOMMUNE
RISØR KOMMUNE
SIRDAL KOMMUNE
TVEDESTRAND KOMMUNE
VALLE KOMMUNE
VEGÅRSHEI KOMMUNE
VENNESLA KOMMUNE
ÅMLI KOMMUNE
ÅSERAL KOMMUNE
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