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Innledning 
Dette dokumentet er et planprogram som beskriver hvordan Regionplan Lister 2030 skal 

utarbeides, og hvordan prosessen er tenkt gjennomført.  

Planprogrammet beskriver:  

 hva som er formålet med Regionplan Lister 2030 

 om kunnskapsgrunnlaget er godt nok og hvor det eventuelt er behov for nye 
utredninger 

 hva som er tema i planen 

 hvem som skal bidra til å utarbeide planen 

 på hvilken måte ulike aktører kan påvirke innholdet i planen 

 når planen og avklaringer underveis skal være ferdige. 
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1. Fra Listerplanen 2006 til Regionplan Lister 2030 
 

Listerplanen 1998 var den første felles planen for Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 

Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.  Planen hadde stor betydning for å styrke samarbeidet mellom 

de seks kommunene og for å innarbeide regionnavnet Lister. Åtte år seinere ble Listerplanen 

2006 vedtatt, og hadde enda mer konkrete tiltak enn den første. Den bidro til å forsterke et 

spirende samarbeid innen områdene: 

 Næring og konkurranseevne 

 Kultur og stedskvalitet 

 Kommunikasjon og transport 

Kommunene i Lister utarbeidet også en regional energi- og klimaplan som var ferdig i 2009. 

Denne supplerte Listerplanen 2006 på et område som er spesielt viktig for regionen.  Lister 

har rike ressurser innen både vann, vind og biobrensel samtidig som utslippene fra transport 

og industri er høye. 

Nå ser kommunene i Lister behov for en oppdatert regional plan. Virkeligheten har endret 

seg både globalt, nasjonalt og regionalt siden 2006, og den fortsetter å endre seg i et stadig 

raskere tempo. 

Agder-fylkene fikk den første felles planen i 2010.  Den pekte ut ønsket utvikling og felles 

mål for de ti neste årene og fikk derfor navnet Regionplan Agder 2020. Nøkkelen til å nå 

målene skulle være samhandling mellom ulike partnere på Agder. Hovedmålet har vært å 

utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i 

kystsonen og indre Agder.  Regionplanen for Agder er nå oppdatert for nye ti år.  

Den nye Regionplan Agder 2030 er utarbeidet gjennom et bredt samarbeid der også 

representanter fra Lister-kommunene har deltatt. Det er naturlig å se tredje generasjon plan 

for Lister i nær sammenheng med Regionplan Agder 2030. Det foreslås derfor at navnet på 

den nye planen blir Regionplan Lister 2030, og at den legges tett opp til Regionplan Agder 

2030 når det gjelder plantema og gjennomgående perspektiver. 

Regionplan Lister 2030 skal utarbeides som en regional plan etter kravene i plan og 

bygningsloven. Da er det de folkevalgte i fylkestinget som har myndighet til å vedta planen, 

og den skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig 

planlegging i fylket. Siden initiativet til å utarbeide Regionplan Lister 2030 kom fra regionen 

selv, bør selve planen også vedtas av hvert enkelt kommunestyre. 

Formelt er det fylkeskommunene som har ansvaret for å utarbeide planen, men prosessen 

skal være et bredt samarbeid med berørte offentlige myndigheter, organisasjoner og andre 

aktører. Fylkeskommunens rolle er å samordne og koordinere regionale, lokale og statlige 

interesser og aktører for å få til økt samhandling.  
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2. Formål med planarbeidet  

Hovedmålet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode og likeverdige 

levekår.  

Dette samsvarer med hovedmålet i Regionplan Agder 2030. I tillegg skal Regionplan Lister 

2030 være et redskap for økt samskaping og større bo-attraktivitet i kommunene i Lister. 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. 

 

Regionplan Lister 2030 med tilhørende handlingsprogram skal:  

 være et overordnet strategisk styringsdokument for hele Lister, som også legges til 

grunn for kommunal planlegging 

 gi retning til samarbeidet for å løse regionens viktigste hovedutfordringer og for å 

utnytte regionens mange muligheter 

 sette nye mål for utvikling av Lister som er tydelige, målbare og ambisiøse - og 

realistiske å nå innen 2030.  

 peke på felles tiltak for å nå målene 

 

Det viktigste grepet for å nå målene vil være godt samarbeid, basert på tillit og respekt 

mellom samfunnsaktørene i Lister.  Figuren nedenfor illustrerer hvilke aktører planen vil 

være til nytte for. 

 

Figur: Målgrupper  
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3. Viktige føringer og rammer 

Internasjonalt: 

 FNs bærekraftsmål1 

 Parisavtalen2 

 

Illustrasjon: FN-sambandet 

Nasjonalt: 

 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 

 Meld. St. 5 (2019-2020): Distriktsmeldingen - Levende lokalsamfunn for fremtiden 

 Meld. St. 18 (2016-2017): Berekraftige byar og sterke distrikt 

 Meld. St. 19 (2018-2019): Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn 

 Meld. St. 15 (2017-2018): Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre 

 Meld. St. 41 (2016-2017): Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i EU-samarbeid 

 Meld. St. 21 (2011-2012): Norsk klimapolitikk, og Klimaforliket 2012 

 Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transportplan 2018-2029 

 Meld. St. 22 (2015-2016): Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver 

 Nasjonal jordvernstrategi jf. Innst. 56 S 2015-2016 og Prop. 1 S (2018–2019) 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

 NOU 2009:14: Et helhetlig diskrimineringsvern (se også særskilt til innstilling under 

behandlingen, innstilling 389) 

 NOU 2019:19: Jenterom, gutterom og mulighetsrom - Likestillingsutfordringer blant barn 

og unge 

                                                           
1 http://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal  
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/internasjonale-klimaforhandlinger/innsiktsartikler-
klimaforhandlinger/forhandlingene-om-ny-klimaavtale-i-paris/id2457656/  

http://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/internasjonale-klimaforhandlinger/innsiktsartikler-klimaforhandlinger/forhandlingene-om-ny-klimaavtale-i-paris/id2457656/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/internasjonale-klimaforhandlinger/innsiktsartikler-klimaforhandlinger/forhandlingene-om-ny-klimaavtale-i-paris/id2457656/


 
 

5 
 

 

Regionalt: 

 Regional planstrategi for Agder 2016 – 2020 og Regional planstrategi for Agder 2020 – 

2024 (sistnevnte er under utarbeidelse) 

 Regionplan Agder 2030 

 Klimaveikart Agder 

 Veikart for bedre levekår  

 Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen)  

 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder) 

 Regional transportplan Agder 2015-2027 

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

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 

 Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025  

 Internasjonal strategi for Agder (2012)  

 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 

 Kompetansestrategi Agder 2030 

 Landbruksstrategi for Agder - verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og 

bygdenæringer 

 Listerplanen 2006 

 Energi- og klimaplan Lister fra 2009 

 Strategisk næringsplan 2015-2017 

 Strategidokumenter fra Listertinget 

 Strategiplan helsenettverk Lister 2020-2025 

 

4. Muligheter, utfordringer og behov for utredninger 

Dette kapitlet trekker opp temaer som vil bli nærmere belyst i planarbeidet. Regionale 

ulikheter og utviklingstrekk vil bli tatt hensyn til. 

 

Et klima i endring  

Klimaet er i endring og stiller krav om klimatilpasning for å håndtere hendelser som følger av 

villere og våtere vær. Mer, og mer intens, nedbør og vind og lengre perioder med tørke, gir 

nye utfordringer, også med tanke på samfunnssikkerhet. Her bør en ta utgangspunkt i de 

høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger. Flomsituasjoner, skred og lokalt 

overvann må håndteres på en best mulig måte for innbyggere og samfunn. I den 

sammenheng bør en vurdere regionale retningslinjer for naturbaserte klima- og 

klimatilpasningstiltak, retningslinjer for omdisponering av myr, og tiltak for restaurering av 

våtmark. 

Lister er storprodusent av fornybar vannkraft og har også en betydningsfull kraftforedlende 

industri. Å sikre rimelig, fornybar kraft til industrien og satse på videreutvikling og stadig 

reinere produksjonsprosesser og lavere utslipp vil være et viktig bidrag fra Lister-regionen til 

Agder som lavutslippssamfunn i tråd med Parisavtalen, 2-gradersmålet og Klimaloven. 
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Prosessindustrien fokuserer på sirkulær økonomi gjennom samarbeid i Eyde-klyngen. Det 

handler om å utnytte ressursene på best mulig måte for å sørge for bærekraft og 

verdiskaping også på lang sikt. Industrien ønsker å maksimere verdien av og redusere 

utslippene av råmaterialer, avfall og sidestrømmer. Det krever utvikling av nye prosesser 

som maksimerer ressursene og bruker energien mer effektivt. Industrien ønsker samarbeid 

med nye og etablerte partnere for å utvikle nye verdikjeder. 

Ved siden av industrien er veitrafikk den største kilden til klimagassutslipp i Lister. Dermed 

må en også planlegge for å kutte utslippene fra vei. Listerpakken og bygging av ny E39 kan gi 

økt pendling, mer transport på lastebil og dermed økte utslipp. Denne utfordringen må 

møtes med god infrastruktur for lading av el-biler, satsing på intermodal 

transportplanlegging der også jernbanen og havn prioriteres, og en helhetlig regional bolig-, 

areal- og transportplanlegging som kan legge grunnlaget for at flere kan velge alternative 

transportformer som å ta buss eller tog, gå eller sykle. 

 

En region som vokser sammen  

Lister-regionen er blitt en godt integrert region med nær 40 000 innbyggere. Folketallet har 

økt noe siden Listerplanen 2006 ble laget, men veksten har vært svakere enn i Agder som 

helhet. I 2017 sank folketallet for første gang på ti år. Det var så vidt fødselsoverskudd i 

regionen, men netto utflytting. Befolkningsframskrivinger for regionen er usikre. 

Kommunikasjonen mellom sentrene i regionen er blitt bedre gjennom satsingen på 

Listerpakken (grønn heltrukket linje i illustrasjonen nedenfor). Opprustingen har gjort veiene 

tryggere og kortet ned reisetiden. Lister har i tillegg en jernbanelinje med flere togstasjoner 

(Sørlandsbanen), fire havner og flyplass (Farsund lufthavn Lista) med landets nest lengste 

rullebane. Se også illustrasjonen nedenfor.  

For å utnytte eksisterende infrastruktur er det viktig med et bedre samarbeid mellom 

havnene i regionen, og med en avklaring på hvordan en ønsker å utvikle flyplassen. 
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Illustrasjon: Hovedtransportinfrastruktur i Listerregionen (Kilde: Listersamarbeidet, v/Farsund kommune) 

 

Lister har et allsidig næringsliv, og høyere sysselsetting innen industri og primærnæringer 

enn fylket for øvrig.   

Lister har viktige fortrinn gjennom eksportrettet industri, internasjonal orientering og 

nærhet til Skagerrak og Nordsjøen. En felles satsing på økt grønn og blå verdiskaping kan 

styrke den internasjonalt orienterte næringsutviklingen. Listerregionens blå næring har stort 

potensiale i utvikling av arbeidsplasser og foredlingsmulighetene må gripes i videre 

planarbeid. Det er avgjørende at regionen samarbeider om en slik satsing på arbeidsplasser. 

Gjennom planarbeidet kan en ta stilling til hvordan den samlede vekstkraften kan utnyttes til 

det beste for hele regionen. Viktige områder en bør se på i den sammenheng er innovasjon 

og entreprenørskap. 
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Regionen står svakere når det gjelder tjenesteytende næringer og arbeidsplasser som krever 

høyere utdanning. Kvinners deltakelse i arbeidslivet er enda svakere enn i Agder som helhet. 

Kvinners deltakelse i arbeidslivet er en grunnleggende forutsetning for regionens bærekraft. 

Likestilling, gode levekår og kompetanse på mangfold og LHBT-inkludering må løftes i en 

region som bærer preg av ubrukte menneskelige ressurser. 

Lister opplever rekrutteringsutfordringer innen både offentlig og privat sektor, og det er 

behov for forsterket satsing på distriktsvennlige utdanningsløp. Det må i arbeidet med 

distriktsvennlig utdanning fokuseres på fleksibel høyere utdanning og fagskoleutdanning i 

regionen. Lister har få kompetansearbeidsplasser sammenlignet med andre regioner i Agder 

og som et ledd i et bredt rekrutteringsarbeid for regionen, må derfor dette arbeides tas med 

i planen. 

 

Bosettingsmønster 

Det er tre mindre byer i Lister, Flekkefjord, Farsund og Lyngdal, og alle de seks kommunene i 

regionen har ett eller flere tettsteder etter SSBs definisjon. Utvikling av både byer og 

prioriterte tettsteder i et miljømessig og sosialt bærekraftig perspektiv er nødvendig for 

regionen. Dette vil kreve noe forskjellige virkemidler. Arbeidet med Regionplan Lister 2030 

skal gi et enda tydeligere grunnlag for en næringsvennlig og bærekraftig utvikling i hele 

regionen. 

De enkelte stedenes attraktivitet for både bosetting og verdiskaping er viktig for å sikre god 

utvikling i hele regionen. Utformingen av de fysiske omgivelsene har mye å si for hverdagen 

og livsutfoldelsen til innbyggerne. Det har også et godt tjenestetilbud, kultur- og fritidstilbud, 

frivillighet og god infrastruktur for fysisk og digital kommunikasjon. 

 

Sosial bærekraft  

Økende levealder og synkende fødselstall, sammen med de store generasjonene fra 1950- 

og 1960-tallet, gjør at befolkningen i Norge blir eldre. Dette gjelder også på Agder og i enda 

sterkere grad i Lister. Endringene i befolkning og befolkningssammensetning har stor 

betydning for både tjenesteproduksjon og arealplanlegging. Samarbeid innen 

tjenesteutvikling og innovasjon i helsesektoren vil være et viktig innsatsområde fremover. 

De siste tiårene er befolkningen blitt mer mangfoldig. I Lister er 12,5 prosent av 

befolkningen innvandrere, eller er født av foreldre som har innvandret. Lavere innvandring 

kan bidra til at folketallet i Lister synker. 

Lister skiller seg fortsatt negativt ut på områder som er viktige for å ha gode levekår, f. eks. 

gjennomføring av videregående opplæring, formelt utdanningsnivå, likestilling og sosial 

ulikhet, deltakelse i arbeidslivet, psykisk og fysisk helse. Statistikken viser at 

utdanningsnivået i sterkere grad er avhengig av foreldrenes utdanningsnivå enn det som er 

tilfellet for resten av landet. Dette krever nytenkning for å sikre like muligheter for 

utdanning og arbeid for alle, og motvirke levekårsutfordringer og utenforskap i forhold til 

arbeidsliv og samfunn.  

I dette arbeidet er tidlig innsats avgjørende for å sikre gode levekår for alle i regionen. Et 

styrket helsetilbud til fødende og et godt barnehagetilbud må sikres for å gi best mulig 
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forutsetninger for god folkehelse, i tillegg må barnevern sikres nok ressurser, flere 

medarbeidere og høyere kompetanse for å kunne gjennomføre sine oppgaver. En god 

barndom varer livet ut. 

Skolestrukturen for videregående opplæring, hvilke utdanningsprogram som tilbys og 

gjennomføringsgrad betyr mye for bosetting, kompetanse og levekår. Det er viktig at det er 

en balanse mellom tilbud og etterspørsel eter kompetanse i Listers arbeidsmarked.  

Det er avgjørende for den sosiale bærekraften å sikre bedre kjønnslikestilling i regionen. 

Bedre levekår er nemlig avhengig av mer likestilling. 

 

Listers naturressurser og potensial 

Lister strekker seg fra hav, strender og fjorder til hei og fjell. Landskapene har stort 

naturmangfold og rike ressurser. Lister har et stort potensial når det gjelder enda mer 

verdiskaping på grunnlag av egne naturressurser. Det kan skapes nye arbeidsplasser der 

ressursene og nødvendig infrastruktur finnes, og gjennom det kan bosettingen i distriktene 

styrkes. Samarbeid og utveksling av kompetanse innen grønne og blå næringer, er ett slikt 

område. Kraftforedling og fornybar energi er framtidsrettede næringer som det bør satses 

videre på. Reiselivsnæringen kan også utvikles videre. I tillegg er videreutvikling av 

tradisjonelle næringer som landbruk og skogbruk viktige. Det finnes også mineralressurser i 

Lister som er viktige å sikre for fremtidige behov.  

Det er viktig å ha fokus på god forvaltning av ulike typer areal som er under press i enkelte 

områder, i tråd med kommunale planer; det gjelder grønt- og friluftsområder i bynære strøk, 

strandsonen, våtmark og jordbruksarealer. Urørt natur utgjør også en betydelig ressurs. 

Inngrepsfrie naturområder, det vil si områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra 

tyngre tekniske inngrep, reduseres. Her vil det være konflikter med hensyn til veibygging og 

foreslått utbygging av landbasert vindkraft. 

Listerregionen har også viktige kulturlandskapsverdier. Kulturlandskapene bør forvaltes på 

en god måte som grunnlag for landbruksproduksjon, opplevelser for innbyggerne i regionen 

og tilreisende, og som grunnlag for næringsutvikling. 

Plastforurensing av havet rammer havets og strandsonens økosystemer hardt, og dette bør 

være en felles sak for Listerregionen. 

 

Kunnskapsgrunnlag 

Det finnes allerede et omfattende kunnskapsgrunnlag med data og analyser for Lister. Vi vil 

spesielt trekke fram: 

 Regional analyse Lister (Telemarksforskning) 

 Scenarier for Lister-regionen 2030 (2018) 

 Lokale og regionale virkninger av ny E39 Lyngdal-Sandnes (2017) 

 Agdertall 2018 

 Ungdata 

 Regionale utviklingstrekk for Agder. Kunnskapsgrunnlaget – del 2 av Regional 

planstrategi for Agder 2016-2020 (2016) 
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 Kunnskapsgrunnlag til folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 (2017)  

 Næringsforesight for Agder mot 2030 

 Fafo-rapport 2019:06: Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner (Leif E. 

Moland og Ketil Bråthen) 

 Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke (2019) 

 Regional kraftsystemutredning for Agder 2018 – 2037 (fra Agder energi) 

 Likestillingsmonitoren for Agder (Senter for likestilling) 

 Levekårsundersøkelsen for skeive på Agder 

 Grunnarbeid for folkehelsestrategien Agder 2018-2030 

Kunnskapsgrunnlagene og relevante rapporter i planarbeidet skal samles og gjøres 

tilgjengelig på nettsiden til Listersamarbeidet og fylkeskommunen. Det vurderes å utrede 

befolkningsutvikling/demografiske data i Lister i sammenheng med fortetting og etablering 

av nye boligfelt. 

 

 

5. Tematisk innretning av planarbeidet 

Regionplan Lister 2030 skal speile Regionplan Agder 2030, og utdype og konkretisere denne i 

et Lister-perspektiv. Det er derfor naturlig at satsingsområder og gjennomgående 

perspektiver er sammenfallende.  

Det utelukkes likevel ikke at det i løpet av planprosessen kan bli foreslått flere temaer, enten 

fra Lister eller fra fylkeskommunen, f. eks. helsetilbud.  

 

Fem hovedsatsingsområder: 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

• Verdiskaping, bærekraft og likestilling 

• Utdanning, kompetanse, og tjenesteinnovasjon  

• Transport, kommunikasjon, og samfunnssikkerhet 

• Kultur 

 

Tre gjennomgående perspektiver: 

• Næringsutvikling og samarbeid om nye  

arbeidsplasser 

• Levekår, folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold 

• Klima og miljø 
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6. Informasjon, medvirkning og dialog 

Opplegg for medvirkning og involvering 

Samskaping skal brukes som metodisk tilnærming i hele planarbeidet. Samskaping er når to 

eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, der de i fellesskap 

definerer problemer og der de i fellesskap foreslår nye og bedre løsninger. Her kan 

"Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn"3 være til nytte. 

Planarbeidet skal legge til rette for at hele Lister-regionen involveres på en god måte. Dette 

er en forutsetning for et bredt regionalt eierskap til gjennomføring av planen. Det vil være 

spesielt viktig å involvere ungdom og kvinner fra regionen fra starten og gi disse en formell 

rolle i prosessen. 

I tillegg er det viktig at også andre grupper som krever ekstra tilrettelegging, f.eks. 

mennesker med nedsatt funksjonsevne og minoritetsspråklige, gis mulighet for medvirkning 

i planarbeidet. 

Medvirkning sikres gjennom formell høring av planprogram, planutkast og handlingsprogram 

i tråd med plan- og bygningsloven og gjennom aktiv involvering av kommunene, regionale 

statlige etater, akademia, organisasjoner, næringsliv og frivillig sektor, i de gruppene som 

etableres for planarbeidet. På denne måten kan målgruppene for planen aktivt påvirke 

planarbeidets innretning og innholdet i planen. Dette vil skje i forbindelse med høring av 

planprogrammet høsten 2019 og i selve planprosessen som vil foregå gjennom mye av 2020.  

Det vil bli informert om planarbeidet på nettsiden til Listersamarbeidet, fylkeskommunens 

nettsider, i regionavisene, og på sosiale medier. Det konkretiseres nærmere når og hvordan 

ulike aktører kan bidra inn i planarbeidet. 

Når det gjelder arenaer for dialog og medvirkning, tilstrebes det å bruke etablerte 

møteplasser til å informere om planarbeidet, f. eks. møter i kommunestyre og i Listerrådet, 

med flere.  I tillegg planlegges det en større regional konferanse og tematiske 

innspillseminarer, samt egne tematiske arbeidsgrupper for planprosessen, for å involvere 

private, frivillige og offentlige aktører i Agder. 

Det er viktig å holde fortløpende god dialog med Listersamarbeidet og kommunene under 

hele planarbeidet, slik at arbeidet med Regionplan Lister 2030 blir koordinert med 

kommunenes egne planprosesser.  

 

7. Organisering 

Regionplan Lister 2030 utarbeides som en regional plan etter kravene i plan- og 

bygningsloven. Dermed har fylkeskommunen ansvar for planprosessen, og tar 

prosjektlederansvaret. Fylkestinget er planmyndighet, og fylkesutvalg/fylkesting sender 

planprogram og planen på høring og vedtar dem. Fra 1. januar 2020 vil ansvaret for 

planprosessen gå over fra Vest-Agder fylkeskommune til nye Agder fylkeskommune. 

Det meste av planarbeidet, møter i arbeidsgrupper, konferanser og annet 

medvirkningsarbeid vil foregå i Lister-regionen.  

 

                                                           
3 Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. En guide for kommuner og 
fylkeskommuner utarbeidet av Design og arkitektur Norge (DOGA), Smartbyene og Nordic Edge.: 
https://doga.no/globalassets/dokumenter/folketrakk/nasjonalt_smartby_veikart_20190814.pdf  

https://doga.no/globalassets/dokumenter/folketrakk/nasjonalt_smartby_veikart_20190814.pdf
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Styringsgruppe: Medlemmene i ordførerutvalget og rådmannsutvalget i Listerregionen, to 

fylkestingspolitikere og to administrative ledere fra fylkeskommunen. 

 

Prosjektgruppe: Prosjektledelsen fra fylkeskommunen, medlemmene i plan- og 

næringsnettverket i Lister og daglig leder for Listerrådet.  

 

Fire tematiske arbeidsgrupper:  

 Arbeidsgruppe 1: Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter + kultur 

 Arbeidsgruppe 2: Verdiskaping, bærekraft og likestilling 

 Arbeidsgruppe 3: Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet 

 Arbeidsgruppe 4: Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon 

 

 

Alle kommunene bør være representert i alle tre gruppene for å oppnå en god forankring. 

Det skal tilstrebes at arbeidsgruppene skal være kjønnslikestilte. I tillegg inviteres 

Fylkesmannen eller aktuelle regionale statlige etater inn i arbeidsgruppene. 

Eksisterende nettverk og kompetansemiljøer brukes aktivt i planprosessen som egne 

ressursgrupper/ referansegrupper, eller ved at representanter fra disse nettverkene går inn i 

de tematiske arbeidsgruppene. 

 

 
 

 

Figur: Organisering av planprosessen 
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8. Framdriftsplan 
 

FASE 1: PLANPROGRAM (SEPTEMBER – DESEMBER 2019) 

6. september - 28. oktober: Høring av planprogram 

21. september: Ungdomskonferanse/høringskonferanse 

29. oktober - 15. november: Behandling av høringsinnspillene 

12. november: Møte i styringsgruppen for Regionplan Lister 2030  

18. november: Skrivefrist for sluttbehandling av planprogrammet 

3. desember: Behandling av planprogrammet i fylkesutvalget 

3. desember: Fokusmøte med styringsgruppen vedrørende sammensetning av 

arbeidsgruppene og konkretisering av planprosessen. 

17. desember: Vedtak/fastsetting av planprogrammet i Vest-Agder fylkesting 

 

 

FASE 2: PLAN (JANUAR – DESEMBER 2020) 

15. januar – 14. juni: 

- Utarbeiding av planforslag og tiltak for oppfølging i tematiske arbeidsgrupper 

- innspillsarrangementer for ulike målgrupper 

- Dialog med kommunene i Listerregionen 

15. juni – 15. august: Utarbeiding av høringsutkast til plan og handlingsprogram  

September: Politisk behandling av utkast til plan og handlingsprogram i fylkeskommunen 

10. september – 25. oktober: Høring av utkast til plan og handlingsprogram, inkl. 

høringskonferanse 

26. oktober – 9. november: Administrativ behandling av høringsinnspillene 

November - desember: Endelig politisk behandling av plan og handlingsprogram 

15.-16. desember: Vedtak Regionplan Lister 2030 og første handlingsprogram i Agder 

fylkesting 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde på forsiden: Julia Marie Naglestad 


