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1 Innledning
Regional planmyndighet (fylkestinget) skal minst én gang hver valgperiode, og
senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid
med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av
planarbeidet. Regional planstrategi skal angi hvilke planer og strategier som skal
utarbeides eller endres i løpet av valgperioden.
Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,
vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas
opp gjennom videre regional planlegging.
Regional planstrategi for Agder må ses i sammenheng med Regionplan Agder 2030
og prosessen for utarbeidelse av den. I 2019 ble Regionplan Agder 2030 vedtatt av
Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting. Denne planen er det viktigste
overordnete styringsdokumentet for utviklingen av det nye Agder-fylket. Regionplan
Agder 2030 er blitt til gjennom et omfattende samarbeid med kommuner, statlige
organer, og en rekke andre organisasjoner og institusjoner (se også kapittel 4 i
denne planstrategien). Mye av det som skal være en del av arbeidet med en regional
planstrategi er allerede blitt gjennomført som en del av arbeidet med regionplanen.
Det gjelder ikke bare krav til prosess, men også viktige regionale utviklingstrekk og
utfordringer (se kapittel 2), langsiktige utviklingsmuligheter, og politiske prioriteringer.
Prosessen for utarbeidelse av regional planstrategi for Agder har derfor vært enklere
organisert enn i andre fylker som ikke har en tilsvarende regionplan.
Det er et nasjonalt mål at regional planlegging skal være målrettet og ikke mer
omfattende enn nødvendig. Et viktig formål med denne planstrategien er derfor å
benytte etableringen av det nye Agder-fylket til å rydde i antall planer. Det er ønskelig
med færre planer som følges opp bedre. Dette anses å være i tråd med tydelig
formulerte ønsker fra både kommune- og fylkespolitikere. Samtidig vil det etter
sammenslåingen til et nytt og større fylke være behov for å oppdatere en del
styringsdokumenter som i sin tid ble utarbeidet for enten Aust-Agder eller VestAgder. Et annet sentralt spørsmål i den forbindelsen har vært hvilke planer det er
behov for, for å oppnå målene i Regionplan Agder 2030. En god del av Agders
regionale utfordringer er tenkt å håndteres gjennom en målrettet oppfølging av
Regionplan Agder 2030, framfor å utarbeide egne planer for dem. Sist men ikke
minst må vurderingen av planbehovet bygge på nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging (se kapittel 3).
Hvilke planer og strategier som fylkeskommunen ønsker å prioritere i perioden fram
til 2024 er beskrevet i kapittel 6. Samme kapittel gir samtidig en oversikt over alle
eksisterende styringsdokumenter i fylkeskommunen der det er vurdert hvilke planer
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og strategier som er tenkt videreført, rullert, revidert eller opphevet. Ved utgangen av
2019 hadde Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune til sammen
17 regionale planer pluss 41 strategier, handlingsprogram, eller andre
strategidokumenter. Hvis planstrategien gjennomføres som beskrevet vil antallet
regionale planer reduseres til 15 i denne perioden. Antall strategier og andre
styringsdokumenter vil reduseres til 16.

2 Sentrale utviklingstrekk for Agder

Foto: Agder fylkeskommune (fotograf: Julia Marie Naglestad)

Til arbeidet med denne planstrategien er det blitt utarbeidet kunnskapsgrunnlaget
«Agdertall 2019», som gir en oversikt over de viktigste utviklingstrekk for Agder. Med
tanke på å lage en mest mulig kortfattet planstrategi gjengis det kun en kort
oppsummering av utviklingstrekkene. For mer informasjon om utviklingen på Agder,
samt i kommuner og delregioner, vises det til Agdertall 2019 som kan lastes ned her:
https://agderfk.no/vare-tjenester/statistikk-analyse-og-kart/agdertall/
 Per 1. januar 2019 hadde Agder litt over 305.000 innbyggere. Agder har i den
siste 10-årsperioden vært blant de raskest voksende regionene i Norge, men
hadde som resten av landet lavere befolkningsvekst i 2018 i forhold til tidligere
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år. Dette skyldes i hovedsak lavere arbeidsinnvandring. Innvandring fra utlandet
utgjør den største kilden til befolkningsvekst på Agder, og har betydd forskjellen
mellom befolkningsvekst og nedgang for mange kommuner på Agder i perioden
2000-2019.
 Ujevn befolkningsvekst: størst i kristansandsregionen og arendalsregionen, og
svakest i Setesdal og øst i Østre Agder.
 Byene, kommunesentrene og tettstedene vokser, også i kommuner som samlet
sett har befolkningsnedgang. Sentralisering finner sted både i de små, spredt
befolkede kommunene og i byene.
 Aldrende befolkning: 60 % av den samlede (forventede) befolkningsveksten frem
mot 2040 vil bestå av personer i aldersgruppen 67+. Siden andelen 67+ vil øke i
forhold til alle andre aldersgrupper, vil det bli færre arbeidende per eldre i
fremtiden. Flere eldre betyr også sterkt økende behov for tjenester rettet mot
denne gruppen, noe som vil legge press på kommunale driftsbudsjett i årene
som kommer.
 Boligmassen på Agder har vært og er fremdeles sterkt dominert av ene- og
tomannsboliger (ca. 72 prosent). Byspredning er en utfordring i pressområder på
Agder: En stor andel av boligbyggingen synes å finne sted i mer perifere områder
i grønnstrukturen rundt byene. Konsekvenser av byspredning inkluderer økte
reiseavstander, mer kompliserte forhold for tjenesteyting og kollektivbetjening,
økt behov for infrastrukturinvesteringer og forbruk av grønnstruktur.
 Agder ligger på landsgjennomsnittet for andelen elektriske personbiler, som
utgjør 7 prosent av registrerte personbiler i 2018.
 Agder har høy bilandel og færre som kjører kollektivt og sykler i forhold til
landsgjennomsnittet (med unntak av Kristiansand som har landets høyeste
sykkelandel). Tilgang til offentlig transport oppleves som dårlig i de mindre
sentrale strøk, spesielt i Østre Agder (utenom Arendal og Grimstad) og i Listerregionen.
 Europaveiene E18 mot Oslo og E39 mot Stavanger utgjør, sammen med Riksvei
9 gjennom Setesdal, «veiankeret i Agder» og er viktige transportårer for
utviklingen av landsdelen. Videre utbygging av firefelts E18 og E39 styrker
potensialet for transport av varer og tjenester i og gjennom regionen, men
svekker samtidig konkurranseevnen for Sørlandsbanen og kollektiv
persontransport.
 Det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder hvor mange som har
tilbud om nyeste bredbåndsteknologi (fiber). Bykle, Vennesla og Kristiansand er
på toppen, mens Tvedestrand, Hægebostad og tidligere Marnardal kommune har
dårligst fiberdekning.
 Klimagassutslippene har totalt sett økt med 11 % i perioden 2009-2017. 14
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kommuner har redusert sine utslipp, mens 11 kommuner har økt utslippene. 5
kommuner har hatt et stabilt utslippsnivå (+/-5 %).
 Per 2019 finnes det 255 naturvernområder på Agder, og samlet sett er 18
prosent av landarealet underlagt en form for vern. Ved siden av Raet
nasjonalpark finnes det blant annet over 200 naturreservater. Det desidert
største verneområde er Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde
som skal sikre villreinens leveområder.
 80 prosent av vannforekomstene i vannregion Agder er i risiko for ikke å oppnå
god eller svært god miljøtilstand. Noen av utfordringene er krypsiv, forsuring,
vannkraftregulering, forurensede sedimenter og fremmede arter.
 Det er totalt registrert ca. 8 000 ulike naturtypelokaliteter på Agder, og 90 prosent
av disse er av kategoriene viktig eller svært viktig. Naturmangfoldet på Agder
trues, som i verden for øvrig, først og fremst på grunn av endret arealbruk
(«nedbygging») og klimaendringer.
 Agder har et stort overskudd av fleksibel vannkraft, og har gjennom en
kombinasjon av sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon en unik
global fornybar kraft-posisjon. Det er over tid blitt produsert om lag dobbelt så
mye energi som fylket forbruker.
 Det er færre på Agder som har høyere utdanning enn landsgjennomsnittet.
 Andelen som gjennomfører videregående opplæring etter fem år er høyere på
Agder enn landsgjennomsnittet.
 Det har i perioden 2012 til 2018 vært en økning på 26 prosent i antall studenter
ved Universitetet i Agder.
 Den samlede verdiskapingen i Agder er i 2018 beregnet å ha en verdi på over
117 milliarder kroner. Det utgjør nær 4 prosent av den samlede verdiskapingen i
landet. Største bidragsyterne i verdiskapingen i regionen, målt i kroner, er
industrien, helse- og omsorgstjenester, bygge- og anleggsvirksomhet og
varehandel.
 Agder er en av de store eksportregionene i Norge og blant landets største
eksportører av industrielle produkter. Tyngdepunktet er særlig innen eksport av
bearbeidede varer (bl.a. metaller, jern og stål) og kjemiske produkter.
 Nær 45 prosent av arealet i Agder er jord- og skogbruksareal. De siste 15 årene
har antall dekar dyrket jord og antall landbruksforetak gått sterkt ned. Innen
skogbruket har Agder en forholdsvis høy sysselsetting, og det er et uutnyttet
potensial når det gjelder avvirking av industrivirke.
 Kultur-, opplevelses- og reiselivsnæringen består av mange små aktører. En stor
del av verdiskapingen skjer langs kysten og i Setesdal.
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 Næringslivet i Agder har en relativt lav forsknings- og utviklingsaktivitet
sammenliknet med mange andre regioner i landet.
 Agder har gjennom mange år utmerket seg som en gründerregion med mange
nyetableringer. Hoveddelen av nyetablerte foretak er innen næringer som
eiendom, bygg og anlegg, kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet,
og detaljhandel.
 Største enkeltnæringer i Agder, målt i andel sysselsatte, er undervisning,
helsetjenester og detaljhandel.
 Agder har en lavere andel sysselsatte enn landet som helhet. Innvandrere fra
ikke vestlige land har en betydelig lavere sysselsetting enn befolkningen for
øvrig.
 Likestilling i arbeidsmarkedet: Agder skiller seg fra landsgjennomsnittet særlig
mht. den høye andelen kvinner som har deltidsarbeid.
 Agder har den høyeste andelen i landet av mottakere av støtte til livsopphold for
alle aldersgrupper og begge kjønn.
 3 av 4 egder opplever egen helse (både allmennhelse og tannhelse) som svært
god eller god.
 Andel barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger er større og øker mer enn
landsgjennomsnittet.
 Det er økende tendens til at innbyggerne i Agder oppgir å ha psykiske
helseplager, som i landet for øvrig.
 Overvekt, som er en global trend, gjør seg også gjeldende i Agder.
 Opplevelsen av ensomhet er et økende fenomen. I Agder oppgir en av fire
ungdommer at de er ensomme, og en av syv voksne oppgir det samme.
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Kart: Kommunenes andel av samlet vekst på Agder 2014 - 2019 (Kilde: SSB)
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Figur: Direkte utslipp av klimagasser i Agder 1991-2017 (Kilde: SSB (1991-2009), Miljødirektoratet (2009-2017),
ny beregningsmetodikk fra 2009)

Figur: Alderspyramide for Agder 2018 og 2040 (Kilde: SSB)

Tabell: Forsørgingsgrad i Agder – antall arbeidsføre (16-66 år) per pensjonist (67+) (Kilde: SSB)
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Kart: Sysselsettingsandel per kommune, personer 20-66 år, 2018 (Kilde: SSB)
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3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging
I henhold til plan- og bygningsloven § 6-1 skal regjeringen hvert fjerde år legge fram
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Disse forventningene
skal bidra til å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale
forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med
planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i
planleggingen.
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for perioden
2019-2023 ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. I de nasjonale
forventningene ønsker regjeringen å styrke det lokale selvstyret i planleggingen. Det
betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og
viktige regionale interesser. Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- og
arealplanlegging skal være basert på åpen dialog mellom alle parter, der også staten
deltar. Regjeringen legger vekt på at Norge står overfor fire store utfordringer:
 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
 Å skape et trygt samfunn for alle
De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse
utfordringene, og regjeringen fremhever planleggingen som «et av deres viktigste
verktøy» i den sammenheng.
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal
være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor
viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og
arealplanleggingen. For øvrig viderefører de nasjonale forventningene politikken som
fremgår i meldingen om «Berekraftige byar og sterke distrikt», Meld. St. 18 (20162017). Fylkeskommunen har utover det merket seg at de nasjonale forventningene
 har særlig fokus på transport, næringsutvikling og effektive planprosesser,
 legger vekt på at fylkeskommuner og kommuner skal legge til rette for vekst og
utvikling i kompakte og klart avgrensete by- og tettstedsområder gjennom
regionale bolig-, areal- og transportplaner,
 fremhever viktigheten av gode planprosesser som inkluderer barn og unge og å
bruke digitale verktøy i planleggingen.
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Dokumentet kan leses i sin helhet her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-ogkommunal-planlegging-20192023/id2645090/
Agder fylkeskommunen vil legge disse forventninger til grunn både i utarbeidelsen av
nye, samt i oppfølgingen av allerede vedtatte planer og strategier. Regionplan Agder
2030, som er det viktigste overordnete styringsdokumentet for utviklingen av Agder,
har et tydelig bærekraftperspektiv og vil ha en sentral rolle i oppfølgingen av de
nasjonale forventningene.

4 Overordnete mål: Regionplan Agder 2030
Regionplan Agder 2030 ble vedtatt i 2019 av fylkestingene i Aust-Agder og VestAgder, og erstattet tidligere Regionplan Agder 2020 som viktigste overordnete
styringsdokumentet for utviklingen av Agder.
Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode
levekår.
Dette innebærer å
 bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode,
 samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
 jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en
langsiktig og helhetlig levekårssatsing,
 redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030,
 utnytte mulighetene som digitalisering gir.
Regionplan Agder 2030 har fem hovedsatsingsområder:
 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
 Verdiskaping og bærekraft
 Utdanning og kompetanse
 Transport og kommunikasjon
 Kultur
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I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre
dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:
 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
 Klima og miljø
Regionplan Agder 2030 legger vekt på at nye boliger og tjenestetilbud lokaliseres slik
at flest mulig har gang- eller sykkelavstand til daglige gjøremål. Samtidig ser Agder
fylkeskommunen også verdien og nødvendigheten av spredt boligbygging i
distriktene.
Regionplan Agder 2030 følges opp gjennom en regional samhandlingsstruktur, som
er under reetablering. Denne består av et ordførerforum, der alle ordførere på Agder
møtes, et tilsvarende rådmannsforum, Sørlandstinget der ordførerne møter Agders
stortingsrepresentanter, samt regionale fagnettverk som er opprettet for å følge opp
satsingsområdene i Regionplan Agder.
Første handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 er under utarbeidelse.
Kommuner, regional stat, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidsaktører
involveres i utformingen av tiltakene, slik at handlingsprogrammet er godt forankret i
regionen.

5 Definisjoner og begrepsavklaringer
Agder fylkeskommune ønsker å være mer tydelig på hvilken status en plan eller et
annet strategidokument har.
Betegnelsen «Regional plan» skal være forbeholdt planer som er utarbeidet gjennom
en prosess i tråd med plan- og bygningslovens krav for utarbeidelse av regionale
planer.
Alle andre politisk vedtatte strategidokumenter som følges opp med tiltak, men som
kan være resultat av enklere prosesser, kalles «strategi».
Et «handlingsprogram» er et dokument som beskriver hvilke konkrete tiltak som skal
settes i gang for å følge opp en plan eller en strategi. Alle regionale planer skal ha et
handlingsprogram som beskriver hvordan planen skal gjennomføres og iverksettes.
Handlingsprogram kan også utarbeides for andre planer og strategier for å sikre en
systematisk oppfølging. Behovet for rullering av handlingsprogrammene skal

13

Regional planstrategi for Agder 2020-2024

vurderes årlig. Handlingsprogrammene bør i størst mulig grad samordnes og ses i
sammenheng med fylkeskommunens økonomiplanarbeid. Siden handlingsprogram
utarbeides som del av en regional plan nevnes de ikke spesielt i denne
planstrategien, med unntak av handlingsprogram for fylkesveg, fordi dette ikke er
direkte knyttet til en plan.
Parallelt med Regionplan Agder 2030 er det blitt utarbeidet to såkalte «veikart»:
«Klimaveikart Agder»1 og «Veikart for bedre levekår»2. Veikartene er hverken en
plan eller strategi. De er verktøy for å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å
utvikle Agder til et lavutslipps-samfunn med gode levekår. Veikartene inneholder helt
konkrete tiltak som offentlig sektor kan gjennomføre for henholdsvis å redusere
klimagassutslipp og forbedre levekårene på Agder. Det er ønsket at kommunene på
Agder sammen med fylkeskommunen bruker veikartene aktivt som en del av
oppfølgingen av Regionplan Agder 2030.

Foto: Agder fylkeskommune (fotograf: Julia Marie Naglestad)

1

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/energi-ogklima/klimaveikart-agder/
2 https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/folkehelsefriluftsliv-og-levekar/veikart-for-bedre-levekar-i-agder/
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6 Prioriterte planer og strategier 2020-2024
Dette kapitlet gir en oversikt over prioriterte planer og strategier som:
- skal utarbeides som nye,
- skal revideres eller rulleres,
- skal videreføres uendret.
Planene og strategiene er delt inn etter satsingsområdene og de gjennomgående
perspektivene i Regionplan Agder 2030.
Til tross for den grunnleggende ambisjonen om å ha færrest mulig planer vil det være
nødvendig å utarbeide noen nye planer og strategier de neste årene. Det gjelder f.
eks. på områder som ikke dekkes av Regionplan Agder 2030. En annen viktig grunn
er at det er behov for å harmonisere politikken på områder der det per i dag
eksisterer ulike planer for tidligere Aust-Agder og Vest-Agder.
Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i regionalt planarbeid etter
plan- og bygningsloven når den berører deres virkeområde. Andre aktører kan tas
aktivt med i planarbeid der det er naturlig. Deltakere og medvirkningsprosess vil bli
avklart nærmere i planprosessen. Fylkeskommunen vil legge til rette for medvirkning
og samarbeid også når plan- og strategiarbeidet ikke følger plan- og bygningsloven. I
planprosessene vil eksisterende arenaer, som den regionale samhandlingsstrukturen
knyttet til Regionplan Agder 2030, bli benyttet.

Planer og strategier som berører alle satsingsområder i Regionplan Agder 2030
Regionale planer etter plan- og bygningsloven
Regionplan Agder 2030

Vedtatt i 2019. Videreføres og følges opp gjennom eget
handlingsprogram og fylkeskommunens økonomiplaner.
Første handlingsprogram er under utarbeidelse og
forventes vedtatt i oktober 2020.

Regionplan Lister 2030

Revidert plan. Arbeidet med denne planen ble igangsatt i
2019 og forventes avsluttet i februar 2021. Regionplan
Lister 2030 er en konkretisering og tilpasning av
Regionplan Agder 2030 for Listerregionen. Hovedmålet
med Regionplan Lister er å utvikle Lister til en miljømessig,
sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt
lavutslippssamfunn med gode og likeverdige levekår.
Regionplan Lister 2030 vil erstatte gjeldende Listerplanen
fra 2006 når den er vedtatt.
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Regional plan for Setesdal

Ny plan. Dersom kommunene i Setesdal ønsker det
utarbeider Agder fylkeskommune en egen regional plan for
regionen, sånn som det ble gjort for Lister-regionen.

Regional plan for Østre Agder

Ny plan. Dersom kommunene i Østre Agder ønsker det
utarbeider Agder fylkeskommune en egen regional plan for
regionen, sånn som det ble gjort for Lister-regionen.

Planer og strategier som først og fremst er rettet mot det gjennomgående
perspektivet «Levekår, likestilling, inkludering og mangfold»
Regionale planer etter plan- og bygningsloven
Aktive liv i Agder - Regional plan for
fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og
folkehelse.

Ny plan. Denne planen tar utgangspunkt i de eksisterende
regionale planene for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, som
har vært utarbeidet for henholdsvis Aust-Agder og VestAgder, men vil ha et større fokus på levekår og folkehelse
som gjennomgående perspektiv. Planen vil ha flere formål.
Den skal;
1. bidra til å følge opp regjeringens handlingsplan for
fysisk aktivitet 2020-2029 «Sammen om aktive liv», som
har som mål å utvikle et aktivitetsvennlig samfunn,
2. danne grunnlag for prioriteringen av tilskudd og andre
virkemidler innen idrett og friluftsliv (f. eks. spillemidler),
kommuneoverskridende tiltak og større prosjekter, f.
eks. merking av turstier og bygging av interkommunale
idrettsanlegg,
3. bidra til å samordne innsats mellom offentlig og frivillig
sektor.
Selv om planen vil berøre en rekke temaer skal den likevel
være kortfattet og spisset, og primært være et dokument for
utforming av en regional politikk. Utarbeidelsen av planen vil
kreve et tett samarbeid på tvers av avdelinger i
fylkeskommunen, samt med kommuner, frivillig sektor og
andre aktører. Arbeidet må koordineres med andre plan- og
strategiprosesser som skal settes i gang. Det er derfor p.t.
ikke avklart om arbeidet med denne planen kan startes opp
tidlig eller senere i denne planstrategiperioden.
Planen vil erstatte følgende planer når den er vedtatt:

Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale
og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021
("Aktive austegder II")

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
2014-2020 (Vest-Agder)

de deler av Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025
som omhandler fysisk aktivitet og nærmiljø.
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Regional plan for likestilling,
inkludering og mangfold på Agder
2015-2027 - LIM-planen

Vedtatt i 2015. Videreføres. Det er planlagt og lage et nytt og
kortfattet handlingsprogram med kun noen få tiltak som i
hovedsak er videreføringer av allerede pågående satsinger.

Strategier o.l.
Folkehelsestrategi for Agder 20182025

Vedtatt i 2018. Videreføres inntil videre. De deler av
folkehelsestrategien som har med fysisk aktivitet og nærmiljø
å gjøre, er tenkt å tas inn i ny Regional plan for aktive liv i
Agder. Folkehelsestrategien har et eget handlingsprogram
som varer til 2021. Etter det foreslås det at tiltak for
oppfølging spilles inn i handlingsprogrammene til ny Regional
plan for aktive liv og Regionplan Agder 2030, samt til
Levekårssatsingen.

Frivillighetsstrategi

Ny strategi. Det er behov for et styringsdokument for
samarbeid og samspill mellom fylkeskommunen,
kommunene og frivilligheten på regionalt og lokalt nivå. Mye
skjer på kommunalt nivå, men det er behov for samordning
av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av nivå.
Strategien skal bidra til en avklaring av hvem som gjør hva
og hvordan en kan samhandle for å hente ut det beste av alle
aktører. En skal spesielt se på hvilken rolle fylkeskommunen
kan ta som regional utviklingsaktør i denne sammenheng.
Målgruppen for strategien vil være folk som jobber med
frivillighet i kommuner, i frivillighetssentraler og i de frivillige
organisasjonene, samt paraplyorganisasjonene på frivillig
sektor.
Det legges opp til oppstart tidlig i høst 2020 og at strategien
ferdigstilles i juni 2021.

Tannhelsestrategi

Ny strategi. Tannhelsestrategien skal være et
styringsdokument for den offentlige tannhelsetjenesten i
Agder. Formålet er å skape et godt fundament for utvikling av
et sterkt fagmiljø og kontinuerlige forbedringer. Målgrupper
for tannhelsestrategien er tannhelsetjenestens ledere og
medarbeidere, fylkeskommunen, samarbeidspartnere som
kommuner og foretak og politisk ledelse. Strategien skal
vektlegge tiltak som kan sikre tannhelsetjenesten som en
effektiv tjeneste med riktig kvalitet på tilbudet som gis til de
prioriterte målgruppene - pasientene. Det vil, i tråd med
målene i Regionplan Agder 2030, bli lagt vekt på en grønn
profil og bedre levekår. Arbeidet med strategien ble startet i
juni 2020, og planlegges avsluttet tidlig i 2021.

Strategi for studentenes velferd

Ny strategi. Med bakgrunn i studentmeldingen for Agder
etableres det en strategi som ser på hvordan
fylkeskommunen i samspill med andre aktører kan bedre
studenters velferd, styrke attraktiviteten til regionen for
nyutdannede og nyttiggjøre seg av studenters kompetanse.
Strategien skal belyse utfordringer i dag og komme med
forslag til konkrete tiltak. Studentene selv skal inkluderes i
arbeidet.
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Planer og strategier som først og fremst er rettet mot det gjennomgående
perspektivet «Klima og miljø»
Regionale planer etter plan- og bygningsloven
Regional plan for naturmangfold

Ny plan. Det vurderes å være behov for mer konkrete
politiske føringer for ivaretakelse av naturmangfold, sett i
lys av satsingen på miljømessig bærekraft i Regionplan
Agder 2030. En viktig del av planarbeidet vil være å skaffe
et bedre kunnskapsgrunnlag som bidrar til å identifisere og
peke ut større sammenhengende urørte naturområder som
bør sikres mot utbygging, men også sårbare marine miljøer.
Planen skal bidra til å samordne innsatsen mellom
Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunene og frivillig
sektor.
Det avklares ved oppstart av planarbeidet om en ny strategi
for høstbar vilt og høstbar innlandsfisk bør inngå i planen.
Det bør i tillegg avklares tidlig om planen også skal omfatte
områder utenfor fylkeskommunens ansvar, for eks. rovvilt,
rødlistede og truede arter, vernesaker mm. Planen må
avgrenses mot Regional plan for vannforvaltning og
Heiplanen.
Når det gjelder omfang ser en for seg en plan som ikke må
være altomfattende, men spisset mot å være et dokument
for utforming av en regional politikk for naturmangfold. Det
vil være avgjørende å koble Fylkesmannens ressurser og
kompetanse på området veldig tett på i utarbeidelsen av
planen. Det er ønskelig at arbeidet starter opp raskt etter
vedtaket av planstrategien.

Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Agder

Revidert plan. Formålet med vannforvaltningsplanen er å
gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre en
mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av
vannforekomstene, i et langsiktig perspektiv. Utarbeidelsen
av vannforvaltningsplaner er lovpålagt. Arbeidet med
revisjonen av gjeldende plan fra 2016 er i gang, og den nye
planen forventes vedtatt i 2021.

Regional plan for Setesdal Vesthei,
Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei
(Heiplanen)

Vedtatt i 2014. Videreføres etter enstemmig anbefaling fra
Heiplansekretariatet, der Agder fylkeskommune, Rogaland
fylkeskommune, Vestland fylkeskommune og Vestfold og
Telemark fylkeskommune er representert. Et nytt 4-årig
handlingsprogram for oppfølgingen av planen er blitt vedtatt
i de fire fylkestingene juni 2020.

Strategier o.l.
Energistrategi for Agder

Ny strategi. Det vurderes å være behov for et politisk
styringsdokument på regionalt nivå som gir retning i
behandlingen av konsesjonssaker og dermed
forutsigbarhet for både innbyggere og utbyggere.

18

Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Ambisjonen er at denne strategien skal gi retning for energi
og energibruk, utnyttelse av fornybar energi,
energiutbygging og aktuelle energikilder fremover.
Strategien bør sette mål for produksjon av fornybar energi,
jf. nasjonale mål om andel fornybar energi, herunder også
mål for energisparing og gjenvinning. Strategien bør også
drøfte hva slags energiformer som bør prioriteres ut fra
ulike hensyn og grad av konflikt: vind, vann, oppgradering
av vannkraft, sol, bioenergi mm. Det er behov for et bedre
kunnskapsgrunnlag om virkninger og konsekvenser av ulike
tiltak og utbygginger. Arbeidet må gjennomføres i
samarbeid med ulike fag- og forskningsmiljøer,
interesseorganisasjoner og politiske organ på lokalt og
regionalt nivå. Energistrategi for Agder vil erstatte
gjeldende Energiplan for Agder fra 2007 når den er vedtatt.

Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
Regionale planer etter plan- og bygningsloven
Regional plan for handel og
senterstruktur i Agder

Ny plan. Fram til en ny plan for hele Agder utarbeides på
dette temaet gjelder fortsatt de eksisterende planene for
Aust-Agder og Vest-Agder. Selv om disse to planer har
samme intensjon har de en ulik politisk tilnærming. I praksis
fører dette til en forskjellsbehandling av kommunene i
tidligere Aust-Agder og Vest-Agder. Utarbeidelse av en ny
plan for hele Agder bør derfor ha høy prioritet for å
harmonisere poltikken på dette området. I tråd med
Regionplan Agder 2030 bør en ny plan for handel og
senterstruktur ha fokus på attraktivitet, liv og arbeidsplasser
i by-, tettsteds- og bygdesentrene. Det bør avklares tidlig i
planprosessen om denne planen bør ha planbestemmelser
som i dagens plan for Aust-Agder, eller kun
planretningslinjer som i dagens plan for Vest-Agder. I tillegg
bør en vurdere om planen bør ha en kortfattet og kartfestet
generell overordnet arealstrategi som ikke bare omfatter
handel. I utarbeidelsen av planen er det viktig å samarbeide
med kommuner, regionråd, staten og næringslivet. Det
legges opp til at planarbeidet gjennomføres fra 2021 til
2023. Planen vil erstatte følgende planer når den er vedtatt:

Regional plan for senterstruktur og handel i AustAgder (vedtatt 2015)

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av
handel og tjenester i Vest-Agder (vedtatt 2003).
Planen må ses i sammenheng med Regional plan for
Kristiansandsregionen, areal- og transportplan for
arendalsregionen og utarbeidelsen av ny Regional plan for
mobilitet.
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Verdiskaping og bærekraft
Regionale planer etter plan- og bygningsloven
Regional plan for innovasjon og
bærekraftig verdiskaping Agder
2015-2030 (VINN Agder)

Vedtatt i 2015. Videreføres og følges opp gjennom
handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 under
satsingsområdet «Verdiskaping og bærekraft».

Strategier o.l.
Strategi for forskning, utvikling og
innovasjon i Agder, 2015-2030
("FoUoI Agder 2030")

Vedtatt i 2015. Videreføres og følges opp som del av
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping
Agder 2015-2030 (VINN Agder).

Besøksstrategi for Agder 2015-2030
("Besøk Agder 2030")

Vedtatt i 2015. Videreføres og følges opp som del av
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping
Agder 2015-2030 (VINN Agder) og i handlingsprogrammet
til Regionplan Agder 2030.

Landbruksstrategi for Agder 20192020

Vedtatt i 2018. Videreføres med nødvendige justeringer og
tilpasses Regionplan Agder 2030s innhold og tidsramme.

Strategi for høstbart vilt og høstbar
innlandsfisk

Ny strategi. Det er behov for å samordne og harmonisere
ulike mål, retningslinjer og strategier på området som en
har for tidligere Aust-Agder og Vest-Agder. Arbeidet med
denne strategien starter opp i 2021, og vil innebære et tett
samarbeid med Fylkesmannen.
Strategien vil erstatte følgende styringsdokumenter når den
er vedtatt:

Mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder 20162019 (vedtatt 2016)

Regionale mål for forvaltning av elg og hjort i VestAgder 2017 - 2020 (vedtatt 2017)

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til viltformål,
Aust-Agder (vedtatt 2016)

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til viltformål,
Vest-Agder (vedtatt 2014)

Strategi for Aust-Agder fylkeskommunes arbeid med
nye oppgaver innen friluftsliv, jakt og fiske (vedtatt
2010)

Strategi for fylkeskommunens arbeid med fisk og vilt,
Vest-Agder (vedtatt 2014)
Det avklares ved oppstart av arbeidet med Regional plan
for naturmangfold om Strategi for høstbar vilt og høstbar
innlandsfisk kan inngå i denne planen eller om det er mest
hensiktsmessig å ha en egen strategi.

Smart spesialiserings strategi for
Agder

Smart spesialisering er en metode for regional
næringsutvikling som bygger på at alle regioner har
særegne muligheter og ulike forutsetninger for
næringsutvikling. Fylkeskommunen har allerede benyttet
seg av smart spesialiserings metodikken i utarbeidelsen av
både Regionplan Agder 2030 og Regional plan for
innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030
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(VINN Agder). Fylkeskommunen er involvert i et pågående
forprosjekt om smart spesialisering i regi av
forskningsmiljøet NORCE. Det vil i dette forprosjektet bli
avklart om fylkeskommunen utarbeider en egen smart
spesialiserings strategi.

Utdanning og kompetanse
Strategier o.l.
Kompetansestrategi Agder 2030

Vedtatt i 2018. Videreføres. Oppfølgingen ivaretas av
Kompetanseforum Agder.

Skolebruksplan for Agder

Ny strategi. Skolebruksplanen skal bidra til å utvikle
robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige
skoler som samlet og hver for seg gir et tilfredsstillende
tilbud til hele Agders befolkning inkludert fylkets ansvar for
voksenopplæring. Arbeidet med skolebruksplanen er delt
inn i to faser. Fase I, som ble avsluttet i juni 2020, er i
hovedsak en kartlegging av kvalitet på dagens skolebygg,
en vurdering av skolenes kapasitet og noen sentrale
prinsipper for planlegging av fremtidig tilbudsstruktur. Fase
II, som startet i august 2020, skal belyse skolebruksplanen i
forhold til Regionplan Agder 2030 og betydningen av
videregående skole for et samlet og attraktivt Agder. Det
legges opp til en bred høring i denne fasen og til ny politisk
behandling våren 2021.

Strategi for grunnopplæringen i
Agder

Ny strategi. Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides
en strategi som bidrar til å se hele grunnopplæringen i
sammenheng. Det avklares, i dialog med Fylkesmannen og
KS, om en slik strategi skal utarbeides og hvem som
eventuelt skal ha ansvaret for det.

Strategi for talentutvikling i skolene

Ny strategi. Det utarbeides en strategi for hvordan
fylkeskommunen bedre kan løfte talentene i skolene sine.
Strategien bør inneholde tiltak for å videreutvikle de
satsingene som allerede finnes, som elevpriser,
talentsatsinger innen idrett og talentsenter i realfag, men
også satsinger innenfor nye fagområder. Strategien bør
også omfatte en plan for å øke læreres og skolelederes
kunnskap om barn med stort læringspotensial.
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Transport og kommunikasjon
Regionale planer etter plan- og bygningsloven
Regional plan for mobilitet Agder
2030

Ny plan. Som oppfølging av Regionplan Agder 2030
planlegges utarbeidet en overordnet Regional plan for
mobilitet Agder. Det er samtidig behov for revisjon og
opprydding i gjeldende planer og strategier. Planen vil være
en strategisk overbygning som vil samordne
fylkeskommunens ansvar og satsing innen
samferdselsområdet. Planen gir muligheter for å se ulike
mobilitetsløsninger og virkemidler i sammenheng.
Vedtak av ny regional plan vil innebære at følgende planer
og strategier opphører:

Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020
(vedtatt 2016)

Regional transportplan Agder 2015 -2027 (vedtatt
2015)

Strategi for intermodal godstransport- kobling mellom
sjø og jernbane (vedtatt 2018)

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020
(vedtatt 2016)

Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029
(vedtatt 2018)

Strategi for ladeinfrastruktur i Agder (vedtatt 2015)
I utarbeidelsen av planprogrammet vil en komme tilbake til
hvilke konkrete tema planen skal omfatte. I planprogram vil
det også vurderes om planen i tillegg til å gi overordnete
prinsipper for areal og transport, anbefales å inneholde
overordnede planretningslinjer og eventuelle
planbestemmelser. Utarbeidelsen av Regional plan for
mobilitet må ses i sammenheng med ny Regional plan for
handel og senterstruktur i Agder.

Regional plan for
Kristiansandsregionen (Areal- og
transportplan)

Revidert plan. Ny Regional plan for Kristiansandsregionen
2020-2050 («ATP-planen») ble vedtatt av fylkestinget 20.
oktober 2020. Den erstatter tidligere «Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050». En ny revidering av
planen igangsettes så raskt som mulig, og sees i
sammenheng med regional plan for handel og
senterstruktur og regional plan for mobilitet i Agder.
Kommunene bes ta en aktiv rolle i arbeidet med
revideringen av regional plan for Kristiansandsregionen.
Det foreslås at planen endrer navn til «Regional areal- og
transportplan for kristiansandsregionen» i forbindelse med
denne revideringen.

Regional areal- og transportplan for
arendalsregionen

Vedtatt i 2019. Videreføres og følges opp med utarbeiding
av et handlingsprogram. I forbindelse med utarbeiding av
ny Regional plan for mobilitet kan det oppstå behov for å
gjøre tilpasninger/endringer i denne planen for å avstemme
og samkjøre planene med hverandre.
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Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i
Telemark og Aust-Agder fylker

Vedtatt i 1999. Videreføres i påvente av oppfølging av
konseptvalgutredning Grenlandsbanen overlevert
samferdselsministeren i 2016.

Strategier o.l.
Handlingsprogram for fylkesveger
2021 - 2024

Nytt handlingsprogram. Det er behov for å samordne og
revidere eksisterende handlingsplaner og programmer for
fylkesveger for tidligere Aust-Agder og Vest-Agder.
Formålet er videre utvikling av fylkesvegnettet i det nye
Agder fylket, i samarbeid med Statens vegvesen og
kommunene. Prioritering av nye tiltak i
handlingsprogrammet skal skje med særlig vekt på gangog sykkelveier. Kommuner på Agder, Fylkesmannen, Agder
kollektivtrafikk og NHO Agder ble invitert til å fremme
konkrete ønsker og behov for sin kommune/region til
handlingsprogrammet våren 2020. På grunn av koronapandemien vedtok fylkestinget at det utarbeides en
tiltakspakke for investeringstiltak for 2020 og 2021, og at
handlingsprogrammet utsettes og først skal gjelde fra 2022.
Arbeidet med handlingsprogrammet vil fortsette, men det vil
ikke bli lagt opp til å fatte vedtak om handlingsprogrammet
før i 2021. I handlingsprogrammet må det innarbeides en
realistisk fremdriftsplan for prosjekter som prioriteres
gjennomført. Nytt handlingsprogram vil erstatte følgende
styringsdokumenter når det er vedtatt:

Fylkesvegplan 2017 - 2024, Aust-Agder (vedtatt 2016)

Handlingsprogram for fylkesveier 2017 - 2024, Aust
Agder (vedtatt 2016)

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021, VestAgder (vedtatt 2017)
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Kultur
Strategier o.l.
Strategi for kulturarv 2030

Ny strategi. Det lages en ny strategi for kulturarvfeltet for
hele Agder hvor eksisterende strategier for uthavner og
historiske byer inngår og som også vil omhandle
kulturturisme. Arbeidet innebærer å involvere en rekke
samarbeidspartnere. Det legges opp til oppstart mot slutten
av 2020.
Strategi for kulturarv 2030 vil erstatte følgende
styringsdokumenter når den er vedtatt:

Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder
2014-2017. Et godt varp. (vedtatt 2014)

Kulturarv 2020, Vest-Agder (vedtatt 2014)

Strategisk handlingsplan for museumssektoren i VestAgder 2012-2020 (vedtatt 2011)

Museumsplan for Aust-Agder 2002-2005 (vedtatt
2002)

Agders uthavner i verdensklasse – felles strategi for
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020
(vedtatt 2016)

Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder
(vedtatt 2015)

Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i VestAgder 2012-2020 (vedtatt 2011)
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7 Planer og strategier som oppheves
I foregående kapittel er det allerede nevnt en del gjeldende planer og strategier som
vil inngå i nye planer og strategier som skal utarbeides, og som vil opphøre når disse
er vedtatt. I tillegg kan følgende planer og strategier oppheves, fordi oppfølgingen er
ivaretatt gjennom allerede vedtatte styringsdokumenter.
Regionale planer etter plan- og bygningsloven
Regionplan Agder 2020

Opphevet. Ble erstattet med Regionplan Agder 2030.

Regionplan Lindesnes 2009

Oppheves, ettersom Lindesnesregionen er blitt avviklet.

Forvaltningsplan for Otra (vannregion
Sør-Vest) 2010-2015

Oppheves. Den ble erstattet med Regional plan for
vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021.

Fylkesdelplan Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane

Oppheves. Ble erstattet av Regional plan for Setesdal
Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen).

Strategier o.l.

Fylkesstrategi for arbeidet med
universell utforming i Vest-Agder 20122015

Oppheves. Arbeidet med universell utforming skal være
en integrert del av fylkeskommunens virksomhet på alle
områder. Fylkeskommunen ønsker å jobbe mer
systematisk på dette temaet i alle planprosesser, f. eks.
gjennom tidlig involvering av mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Universell utforming vil også ivaretas i ny
Regional plan for aktive liv.

Internasjonal strategi for Agder

Oppheves. Internasjonal virksomhet er et virkemiddel for
å nå de overordnede målsettingene i Regionplan Agder
2030 og vil være en integrert del av fylkeskommunens
samfunnsoppdrag. Regionplanen peker på konkrete
områder og mål for mobilisering og internasjonalt
samarbeid knyttet til kunnskap, kompetanse,
verdiskaping, bærekraftig utvikling og partnerskap. Videre
at internasjonalt arbeid er viktig for at Agder skal bli en
mer attraktiv, innovativ, inkluderende og lærende region.
Regionplanen fremhever at det i internasjonalt samarbeid
ligger store muligheter for å utveksle kunnskap som bidrar
til mer forskning, utvikling og innovasjon, og til å profilere
Agder som en attraktiv region utad. Fylkeskommunen vil
følge opp målsettingene i samarbeid med kommunene,
næringslivet, forsknings- og utviklings-sektoren, offentlig
virkemiddelapparat og øvrige relevante aktører.

Landbruksmelding for Aust-Agder
(2012)

Oppheves. Landbruk ivaretas i Landbruksstrategi for
Agder og i oppfølgingen av Regional plan for innovasjon
og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN
Agder).
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Strategisk plan for videregående
opplæring i Vest-Agder 2014-2025

Oppheves. Brukes ikke som styringsdokument lenger
ettersom det kun dekker Vest-Agder.

Strategiplan for pedagogisk bruk av
IKT 2017 - 2019 (i utdanning) (AustAgder)

Oppheves. Tematikken vil kunne inngå i en eventuell
utarbeidelse av strategi for grunnopplæring.

Rusplan for videregående skoler
(Overordnet plan mot rus for
fylkeskommunale videregående skoler
i Aust-Agder) (2014)

Oppheves. Fylkeskommunen skal jobbe med målrettete
tiltak rundt problematikken, men det vurderes at det ikke
er nødvendig med en egen plan.

Strategisk plan for kunst og
kulturformidling i Aust-Agder 20162019

Oppheves. Tematikken følges opp som en del av
Regionplan Agder 2030.

Enkelt, nært og gratis. Strategisk plan
for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2017
- 2020
Strategisk handlingsplan for bibliotek i
videregående skole i Vest-Agder 20132020
Strategisk handlingsplan for
folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020

Oppheves. Bibliotekenes samfunnsoppdrag og mandat
vurderes å være godt beskrevet og forankret i
lovgrunnlaget og i den nasjonale bibliotekstrategien.
Fylkeskommunens strategiske arbeid på bibliotekområdet
ivaretas som en del av oppfølgingen av Regionplan Agder
2030, i dialog med kommunene.
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