Oppsummering fra Listertingets temabolk om Regionplan Lister 2030 4. februar
2019
utarbeidet av Manuel Birnbrich, rådgiver plan, Agder fylkeskommune

Mentimeter-avstemninger
Hvilket av de følgende utsagn treffer best det du tenker?
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Hvilket av FNs bærekraftsmål har mest relevant for Lister (unntatt mål nr. 17 om
samarbeidet som uansett vil være viktig)?

Oppsummering fra kommunebordene
Spørsmål
Hva er de to
viktigste felles
satsingsområdene
for at Lister skal bli
en bærekraftig
region med lave
utslipp og gode
levekår i 2030?

Hvilke tre mål er
spesielt viktige å ta
med i Regionplan
Lister 2030, sett fra
deres kommune?

Farsund
kommune
1. Legge til rette
for god
kommunikasjon
mellom de seks
kommunene
(spesielt vei,
fiber)
2. Få til
utdanningsløp,
desentralisert
utdanning

1. Utvikle et mer
allsidig
næringsliv som
legger til rette for
flere kvinner
2. Mer
heltidskultur
3. Muligheter for
å ta utdanning på
den
kompetansen
som trengs i
kommunen.

Flekkefjord
kommune
1. Kompetanse,
utdanning og
næringsutvikling
(«De henger tett
sammen»)
2. Attraktive,
livskraftige byer
og tettsteder, og
transport

1. Få ungdom til
regionen! Lister
må fremstå som
en moderne og
samtidsrettet
region.
2. Økt bosetting i
hele
Listerregionen
(forutsetter å
være moderne og
framtidsrettet)

Hægebostad kommune

Kvinesdal kommune

1. Kommunikasjon (off.
transport og øvrig
infrastruktur,
Sørlandsbanen/pendlertoget

1. Næringsutvikling
2. (Desentralisert)
utdanning og
kompetanse

2. kompetanseheving /
videregående utdanning

Lyngdal
kommune
1. Utdanning og
økt gjennomføring
videregående
skoler, og økt
inngang av
lærlinger i
Listerkommunene.
2. Kommunikasjon
og transport:
Kollektivtransport
og annen type
transport

1. Satsing på grønne
næringer (skog).
2.Muligheter for å bo spredt
(«En må ha nok tomter når
en vil ha flere folk.»)
3. Landbruk som del av
klimatiltak. («Å bare slutte å
spise kjøtt er ikke
løsningen»)"

3. Satse på mer
desentralisert
høyere
utdanning, slik at
ungdommen kan
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1. Bygging av E39
2. Helhetlig
utdanningsløp:
Etablering av
Vitensenteret som et
konkret prosjekt
(attraksjon og
arbeidsplasser og
synergier for regionen.
3. Tilgjengelig
næringsareal koblet
opp mot E39 og havn,
pluss blå næring

1. Heltidskultur og
likestilt arbeidsliv
2. Redusere antall
lavinntektstfamilier
3. Effektiv
energibruk
(solceller, ikke
vindmøller). Tiltak:
Tilskudd til
solceller

Sirdal kommune
1. Næringsutvikling
2. Utdanning og
kompetanse.
Kanskje det viktigste:
Effektivt samhandling
i Listerregionen.
Bygge videre på
Listersamarbeidet.
Ikke for mange mål
og ikke for
omfattende plan. Det
viktigste er å få
planen til å virke og
handlingsdelen!

1. Målrettet
samhandling for å
skape flere
arbeidsplasser,
basert på de lokale
forutsetningene (f.
eks. fornybar energi)
2. Redusere
levekårsutfordringer
og utenforskap
3. Binde sammen
Agder med god
kommunikasjon

bli i Lister å og få
sin utdanning.
Hvilke grupper og
personer fra deres
kommune bør
involveres i
planarbeidet (i
tillegg til de som
allerede er med i
planorganisasjonen)
og hvordan?

 Det viktigste
er å involvere
næringslivet
og ungdom.
En må ut og
oppsøke dem,
de kommer
ikke til våre
konferanser.
 Kvinner i
Farsund.

 Frivillig sektor:
Frivillighetssentralen, lag
og foreninger må få
mulighet til å komme med
innspill.

 Våre nye landsmenn
må vi klare å få med
(ta kontakt med
Melinda fra
multikulturelt
senter).
Voksenopplæringen.

 Næringslivet og
ungdom. Ta
kontakt med
næringsforeningen
i Sirdal og med
Bondelaget.

Øvrige innspill fra arrangementet


Hvordan involvere næringslivet: Istedenfor å prøve samle representanter fra
næringslivet til et arrangement kunne en lage et kort spørreskjema med tre
spørsmål som vi sender til dem. Her burde en i forkant gå i dialog med
næringsforeningene eller helene Fladmark fra Eyde-klyngen. I tillegg bør
arbeidsgruppen verdiskaping, bærekraft og likestilling kobles på dette. Generelt er
det viktig å bygge på de fortrinnene som Lister har når det gjelder næringsutvikling.



Hvordan involvere kvinner: En felles samling for sanitetsforeningene i regionen?



Videre involvering av politikerne i Lister: Neste gang vi samler politikerne så
ønsker de ha noe mer konkret å ta stilling til.



Energi- og klimaplanen bør vurderes å løftes inn i planarbeidet.



Konkrete mål som kunne være aktuelle å ta inn i planen:
o Sørge for at kommunene i Lister har god plankompetanse og tilstrekkelig
ressurser til planlegging
o Sikre Flekkefjord sykehus med de funksjonene som det har i dag
o Hidra landfast
o Et klasserom til desentralisert utdanning i hver kommune
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