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«Forskningsløft for kommunene i Østre Agder»  

Styrke kommunenes kompetanse og kapasitet for å medvirke til og tilrettelegge for 

forskning i kommunehelsetjenesten  

Rådmannens forslag 

Kommunestyret/bystyret slutter seg til forslaget om å opprette prosjektet «Forskningsløft for 

kommunene i Østre Agder» som beskrevet i dette saksframlegg. 

Det avsettes kr. 5.500.000.- fra Østre Agders fondsmidler, øremerket til forskning og 

forskningsdrevet innovasjon. 

Sammendrag 

"Forskningsløftet for kommunene i Østre Agder" bygger på nasjonale føringer, viderefører det 

regionale samarbeidet innenfor inngåtte avtaler mellom UiA, SSHF og kommunene i Agder og vil 

iverksette Østre Agder strategien "Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv". 

Felles overordnede mål for plandokumenter i Østre Agder, Agder- regionen og nasjonalt er å:  

- styrke kommunenes innovasjonsevne 

- møte store samfunnsutfordringer  

- utvikle fremragende fagmiljø. 

 

For å nå disse målene er det behov for å øke bevilgninger til forskning fra både nasjonale 

myndigheter, regionale institusjoner og fra kommunene selv.  

For å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet for å medvirke til og tilrettelegge for forskning 

i kommunehelsetjenesten anbefaler rådmannen at Østre Agders fondsmidler, øremerket til 

forskning og forskningsdrevet innovasjon, avsettes til å delfinansiere prosjektet "Forskningsløftet 

for kommunene i Østre Agder".  

Prosjektet tar sikte på å utvikle sammen med UiA et program for forskning som fornyer, forbedrer 

og effektiviserer kommunale helse- og omsorgstjenester. 

"Forskningsløftet for kommunene i Østre Agder" skal bistå kommunene til å bli: 

- mer fremsynte og bedre beredt til å møte nåværende og fremtidige utfordringer 

- mer etterspørrende av forskningsbasert kunnskap til støtte for strategisk ledelse,         

  endringsledelse og kriseledelse 

- mer innovasjonsorienterte og orienterte mot endringskultur for å lykkes i pågående og  

  fremtidige omstillinger 

- bedre rustet til å initiere, utprøve og iverksette forskningsdrevet tjenesteinnovasjon og   

  teknologisk innovasjon. 

 

"Forskningsløftet" vil være et av Østre Agder kommunenes instrument for å bygge sammen med 

UiA " og andre regionale aktører «Kunnskapsregionen Agder". 
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1.Bakgrunn 

1.1. Nasjonale føringer for å styrke forskning i kommunehelsetjenesten 

Forskning og implementering av forskningsresultater er grunnlaget for en kunnskapsbasert 

helsetjeneste. Forskning og forskningsdrevet innovasjon bidrar til åpenhet for endringer og 

nytenkning. Økende behov for helsetjenester, færre hender og strammere budsjetter vil kreve  

solid forskningsbasert kunnskap for å underbygge og sikre at prioriteringene kan skje innenfor 

rammene av faglig forsvarlighet. Allmennmedisinsk forskning og forskning på 

kommunehelsetjenesten er svakt formalisert og finansiert. 90 % av norsk helseforskning skjer i 

spesialisthelsetjenesten, kun 10 % i kommunehelsetjenesten.  Forslaget om å etablere prosjektet 

«Forskningsløft for kommunene i Østre Agder» bygger på følgende overordnede nasjonale 

dokumenter og føringer:  

 

• Meld. St. 4 (2018-2019), Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 

• HO21 – strategien, delrapport 4 «Om kommunesektoren» 

• Sluttrapport fra Kommunenes strategiske Forskningsorgan (KSF) 

• NOU 2018:16 «Det viktigste først» - Prinsipper for prioritering i den kommunale helse – 

og omsorgstjenesten 

 

1.2 Status i arbeidet innenfor FoUI helse i Østre Agder  

Styret i Østre Agder vedtok 30. mai 2017 å etablere prosjektet «Sammen om FoU for bedre helse – 

og omsorgstjenester 2017 – 2020.»  Saksframlegget pekte på behovet for en felles satsing på FoU 

generelt, og innenfor helse – og omsorgsfeltet spesielt. 

Det ble deretter utarbeidet et Strategidokument «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv»  

(se vedlegg) for å styrke framtidig forskningskompetanse, og bidra til å utvikle mer innovasjonsevne 

og innovasjonskraft innen helse, omsorg og levekår i Østre Agder. Strategien ble vedtatt i styret i 

Østre Agder 3. mai 2019. 

 

Etablering  av Ph.D program i Østre Agder 

Styret i Østre Agder behandlet i styremøte i mai 2017 deltakelse i Norges Forskningsråds Offentlige 

Phd.program og vedtok kriterier for å medfinansiere Ph.D - prosjekt utgått fra kommuner i Østre 

Agder.  

Kommuners bidrag til finansiering av forskning 

Styret i Østre Agder regionråd tilrådde i møte 3. mai 2019 kommunene å avsette til FOU 0,05% 

årlig av den enkelte kommunes helse - og omsorgsbudsjett. Anbefalingen innfases over to 

årsperioden 2020 – 2021.  

Etablering av prosjektet «Agder Helseklynge»  

Basert på godkjent Strategidokument og vedtak i styret i Østre Agder 3.mai 2019 søkte 

kommunene i Østre Agder – samarbeidet om midler fra Aust Agder Kompetansefond. 

Bakgrunnen for prosjektet «Agder Helseklynge» er å fremme en hensiktsmessig infrastruktur for å 

styrke forskning i kommunehelsetjenesten. Se nærmere beskrivelse av prosjektet i vedlegg. 

 

1.3 Kommunenes deltakelse i Overordnet samarbeidsorgan for forskning, innovasjon 

og utdanning på Agder. 

Det er inngått en «Rammeavtale» mellom kommunene på Agder, Sørlandet sykehus HF (SSHF) og 

Universitetet i Agder (UiA). Rammeavtalen ble revidert i 2018.  
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Representasjonen fra kommunene og de øvrige samarbeidspartnere i Overordnet samarbeidsorgan 

for forskning, innovasjon og utdanning (OSO) ble forsterket. OSO er et formalisert ledernettverk 

innen helsefeltet.  Rammeavtalens formål er å fremme et bærekraftig helseorientert forsknings-, 

innovasjons - og kompetansemiljø for å utvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud til beste for 

innbyggerne i Agderregionen.  

 

 

2.0 «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder»  
 

2.1 Prosjektets formål 

«Forskningsløftet for kommunene i Østre Agder» forutsetter at det innledes et formalisert 

samarbeid med UiA om et forskningsprogram. Andre forskingsinstitusjoner som Nasjonalt 

folkehelseinstitutt (FHI) og institutt for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO og 

universitetet i Bergen (UiB) vil også kunne bli invitert inn.  Forskningsprogrammet skal omfatte et 

antall Ph. D – prosjekter med involvering av master - og bachelorstudenter, og fremme tett 

samarbeid med forskningsmiljøer på tvers av fakultet og institutt. Forskningsprogrammet skal ha 

tydelig innbyggerfokus og innovasjonsfokus, og generere forskningsbasert kunnskap og 

kompetanse bl.a til bruk i kommuners strategiske analyse- og beslutningsstøtte.  

 

2.2 Forprosjekt 

Det foreslås at det etableres et forprosjekt bestående av representanter fra Østre Agder – 

strukturen og Universitetet på Agder med oppstart i juni 2020 og med varighet –  

så vidt mulig – 6 mnd.  

Oppgaver i forprosjektet: 

Forprosjektet skal forberede gjennomføringen av hovedprosjektet «Forskningsløft for kommunene 

i Østre Agder», og bl.a: 
 

o Utarbeide en ståstedsanalyse om status på området helse og helsetjenesteforskning på Agder 

o Klargjøre målsettinger for deltakelse i forskningsprogrammet både for kommunene og UiA 

o Beskrive satsningsområder, aktuelle temaer og forskningsområder 

o Peke på hvordan forskningsprogrammet kan sikre innbyggerfokus  

o Utarbeide forslag til hvordan forskningsprogrammet kan organiseres, herunder behov for ressurser til å 

støtte prosjektledelse, søknadsutforming og til gjennomføring av Ph. D - prosjektene 

o Fremme forslag til hvordan forskningsprogrammet kan stimulere til innovative arbeidsmetoder og 

samhandling innad i og mellom forskningsmiljø og kommuner 

o Vurdere behovet for forskningsbasert kunnskap og kompetanse til bruk i kommuners strategiske analyse og 

beslutningsstøtte 

o Undersøke finansieringsmuligheter fra samarbeidspartnere og regionale finansieringskilder f.eks. Regionalt 

forskningsfond og Aust- Agder kompetansefond og fremme forslag til finansieringsplan. 

 

 

I sitt arbeid kan forprosjektet vurdere oppstartsmøter, seminarer for «å bli kjent» på tvers av ulike 

fagmiljøer og virksomheter. 

Det er også en ambisjon at forprosjektet i sitt arbeid skal legge grunnlag for kompetent støtte til 

utarbeidelse i regionen av fremragende prosjektsøknader som kan vinne konkurranse om ressurser 

fra regionale og nasjonale forskningsfond og forskningsprogram. 
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Forprosjektgruppen vil bestå av følgende personer og stillingsfunksjoner: 

o Preben Aavitsland, kommuneoverlege i Arendal/Froland kommune, overlege ved Folkehelseinstituttet 

og professor ved Universitetet i Oslo (UiO) 

o Erik Werner, kommuneoverlege i Arendal/Froland kommune og professor i allmennmedisin ved UiO 

o Kristin Jeppestøl, kvalitetskoordinator i Tvedestrand kommune og doktorgradsstipendiat 

o Silje Bjerkås, leder av Utviklingssenteret Agder (Øst) med Grimstad kommune som vertskommune 

o Anders W. Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

o Sekretariat: Harry Svendsen, koordinator for samhandling og FoUI og Ottar Christiansen, rådgiver, Risør 

kommune 

 

Fagutvalget for kommuneoverleger i Østre Agder, hvor alle kommuner i Østre Agder er representert, er 

referansegruppe for forprosjektet. 

 

2.3 Eksempler på gjennomførte og pågående Ph.D forskningsprosjekter innenfor kommunal       

 helsetjenesteforskning på Agder 

     

I de senere årene er det igangsatt og gjennomført flere Ph. D prosjekter relatert til 

kommunehelsetjenesten på Agder. Som eksempler nevnes følgende: 

 

Kristin Jeppestøl – Tvedestrand kommune 

Forskningsprosjektets tittel: «Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt 

funksjonssvikt  hos eldre hjemmeboende  som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder».  

Elisabeth Holen Rabbersvik – Songdalen kommune 

Forskningsprosjektets tittel: 

«Interkommunalt samarbeid i helsetjenester: håndtering av gjenstridige problemer» 

Tina Lien Barken  - Universitetet i Agder 

Forskningsprosjektets tittel: 

“Humanistisk perspektiv på omsorg med telemedisin” 

Cecilie Karlsen – Kvinesdal kommune 

Forskningsprosjektets tittel: “Teknologitjenester til støtte i alderdommen” 

Tore Bersvendsen – Kristiansand kommune 

Forskningsprosjektets tittel: «Økonomisk analyse av rehabiliteringstiltak» 

 

Se nærmere beskrivelse av doktorgradsprosjektene i vedlegg. 

 

2.4 Finansieringen av prosjektet 

Bakgrunn for kommunal medfinansiering til Østre Agders forskningsprogram 

I forbindelse med iverksettelsen av Samhandlingsreformen i 2012 inviterte Helsedirektoratet 

kommunene til å søke statlige midler til å utvikle nye tjenestetilbud og tiltak. Et av tiltakene var 

opprettelse av en ny lovpålagt tjeneste i kommunene - kommunal øyeblikkelig hjelp – ordning 

(KØH). Kommunene i Østre Agder besluttet å etablere i fellesskap et samlet interkommunalt tilbud. 

Som følge av dette opparbeidet Østre Agder midler som ble avsatt på fond  med sikte på bl.a økt 

satsing på forskning og forskningsdrevet innovasjon. I dag utgjør midlene til sammen 6.476.302 
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kroner, og dette foreslås benyttet i sin helhet som kommunal medfinansiering til programmet 

«Forskningsløft for kommunene i Østre Agder». Bidrag fra samarbeidspartnere i universitets-

systemet og helseforetak vil inngå i finansieringsplanen. Forprosjektet skal også undersøke 

muligheten for finansieringsbidrag fra andre kilder som eksempelvis Regionale forskingsfond og 

andre regionale kompetanse – og forskningsfond (jfr. pkt. 2.2 ovenfor) og Norges forskningsråds 

programmer «BEDRE HELSE», «HELSEVEL» og «BEHANDLING» 

 

3.0 Rådmannens vurdering 

 
3.1 Behovet for forskning og forskningsdrevet innovasjon for å møte kommunenes 

utfordringer på Agder 

I dag utformes og omstilles den kommunale helsetjenesten uten et tilstrekkelig forskningsbasert 

kunnskapsgrunnlag. Forskning på helsetjenestene i Norge skjer i all hovedsak gjennom 

spesialisthelsetjenesten (90 %), og kun 10 % av forskningsaktiviteten skjer i kommunene.   

Forhold som medvirker til økt behov for helse- og omsorgstjenester i kommunal regi, er blant 

annet demografiske endringer i befolkningen («eldrebølgen»), kortere liggetid i sykehus, 

oppgaveoverføring fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester og lovfestede rettigheter 

for spesielt yngre brukere. Helse- og omsorgstjenesteforskningen må inkludere helseøkonomisk 

forskning og forskning knyttet til implementering, effekt og skalering av velferdsteknologi, e-helse 

og medisinsk avstandsoppfølging. Det er behov for forskning som gir kunnskap om 

brukermedvirkning og tjenesteinnovasjon. Å fastslå hvilke tiltak som har best effekt og som er mest 

kostnadseffektive krever et forskningsløft i kommunene som følge av blant annet samhandlings-

reformen, skjer det en kontinuerlig overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunale helse- og omsorgstjenester. Avansert behandling av pasienter med kronisk sykdom, 

der det tidligere var nødvendig med innleggelse i sykehus, kan nå i økende grad utføres i 

pasientens eget hjem (f.eks. telemedisinsk overvåking, hjemmedialyse, palliasjon). Med dette følger 

også nye forskningsbehov i kommunehelsetjenesten. 

 

Covid-19 pandemien er en påminnelse om behovet for å styrke helsemessig beredskap også i 

kommunene.  

"Forskningsløftet" kan bidra til å utvikle kunnskap som setter kommunene bedre i stand til å møte 

effektivt fremtidige utfordringer og helsekriser. "Forskningsløftet" kan fremme kommunenes 

innovasjonskultur og endringskultur som ofte er nødvendig for å lykkes med omstillinger også 

under kriser. "Forskningsløftet" kan også stimulere kommunene til økt etterspørsel av 

forskningsbasert kunnskap til støtte for strategisk ledelse, endringsledelse og kriseledelse 

 

3.2 Behovet for samarbeid med UiA og SSHF om forskning, innovasjon og utdanning 

innen helse i Agder 

Kommunene på Agder samarbeider forpliktende med UiA og SSHF gjennom nevnte 

trepartssamarbeid i OSO for å utarbeide et felles strategidokument som inneholder bl.a følgende 

retningsmål: 

o Helserelatert forskningsaktivitet øker i Agder  

o Forskningskompetanse i kommunene er styrket 

o Felles forskningsprosjekter som omfatter alle tre partene 
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3.3 Behov for kommunal finansiering av forskning 

På bakgrunn av den store skjevfordelingen mellom forskningsmidler rettet mot henholdsvis 

spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene er det nødvendig med en 

forpliktende opptrappingsplan for forskning og utviklingsarbeid i kommunale helse- og 

omsorgstjenester. En styrket finansiering av forskning knyttet til de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene krever også kommunal egenfinansiering.  

Et utvalg1 ,«Kommunenes strategiske forskningsorgan», nedsatt av HO21 – rådet har lagt fram har 

lagt frem et forslag om «et spleiselag» der både statlige myndigheter og kommunene selv 

forutsettes å bidra økonomisk.  

 

På denne bakgrunn vil Rådmannen anbefale Kommunestyret/bystyret å slutte seg til slutter seg  

til forslaget om å opprette prosjektet «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder» og at det 

avsettes kr. 5.500.000.- fra Østre Agders fondsmidler, øremerket til forskning og forskningsdrevet 

innovasjon. 

 

 

Vedlegg: 

 

                                                           

1 Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble opprettet på rådsmøte i HelseOmsorg21 i mars i 2017. Frem til 

utgangen av 2018 skulle KSF følge opp «satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene» i HelseOmsorg21-strategien, 

og sørge for styrket forskning, innovasjon og utdanning innen kommunenes helse- og omsorgstjenester. 



Status Fond Østre Agder pr 25.03.2020

Konto Navn Saldo Disponert budsjett 2020 forslag avsatt forskningsfondrest forpliktelse 2021

25199068 Samhandlingsreform 2 741 692 -415 000 -1 800 000 526 692

25199554 Samhandlingsreform (iverksetting) 0 0

25199556 Samhandlingsreform (KØH) 2 801 882 -750 000 -2 000 000 51 882

25199561 Fou-midler 1 969 611 -306 000 -1 200 000 463 611 -306 000

25199897 Kommunereform 0 0

25199898 Stategisk næringsplan 422 452 0

25199899 Felles veilys 261 361 45 150

25199925 Sekretariat 868 444 0

25199067 DEKOM 1 449 685 0

25199226 KØH tilbakebetaling oppgjør 2018 118 328 1 879 644

Sum 10 633 455 453 794 -5 000 000
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1. Innledning: Regional planstrategi for Agder og forholdet til Re-
gionplan Agder 2030 

 
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 så 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 pro-

sessen 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 styringsdoku-

mentet 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 utvik-

lingstrekk og utfordringer, langsiktige utviklingsmuligheter, og politiske prioriteringer. Proses-

sen 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 mål at regional planlegging skal være målrettet og ikke mer omfattende enn nød-

vendig. 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 fylkespoliti-

kere. Samtidig vil det etter sammenslåingen til et nytt og større fylke være behov for å opp-

datere en del styringsdokumenter som i sin tid ble utarbeidet for enten Aust-Agder eller Vest-

Agder. Det er disse to motstridende utgangspunkter som er lagt til grunn for vurderingen av 

planbehovet i denne planstrategien. 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 Re-

gionplan Agder 2030, framfor å utarbeide egne planer på dem. Sist men ikke minst må vurde-

ringen av planbehovet også bygge på nasjonale forventninger til regional og kommunal plan-

legging (se kap. 3). 

 

Hvilke planer og strategier som ønskes å prioritere i perioden fram til 2024 er beskrevet i ka-

pittel 6, mens det i kapittel 7 er beskrevet hvilke andre planbehov som er blitt drøftet så langt.  

 

Det er foretatt en gjennomgang av alle eksisterende styringsdokumenter i fylkeskommunen 

der det er vurdert hvilke planer og strategier som er tenkt videreført, rullert, revidert eller 

opphevet (se oversikt i kapittel 8). Ved utgangen av 2019 hadde Aust-Agder fylkeskommune 

og Vest-Agder fylkeskommune til sammen 17 regionale planer pluss 45 strategier, handlings-

program, eller andre strategidokumenter. Hvis planstrategien gjennomføres som beskrevet 

vil antallet regionale planer reduseres til 11 i denne perioden. Antall strategier og andre sty-

ringsdokumenter vil reduseres til 18.  
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2. Sentrale utviklingstrekk for Agder 
 

Til arbeidet med denne planstrategien er det blitt utarbeidet kunnskapsgrunnlaget «Agdertall 

2019», som gir en oversikt over de viktigste utviklingstrekk for Agder. Disse oppsummeres 

slikt: 

 

 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 år. Dette skyldes i hovedsak 

lavere arbeidsinnvandring. Utenlands innvandring utgjør den største kilden til befolk-

ningsvekst på Agder, og har betydd forskjellen mellom befolkningsvekst og nedgang for 

mange kommuner på Agder i perioden 2000-2019. 

 Ujevn vekst: 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. 

 Aldrende befolkning: 60 % av den samlede (forventede) befolkningsveksten frem mot 

2040 vil bestå av personer i aldersgruppen 67+. Siden andelen 67+ år vil øke i forhold til 

alle andre aldersgrupper, vil det bli færre arbeidende per eldre i fremtiden. 

 Boligmassen på Agder har vært og er fremdeles sterkt dominert av ene- og tomannsboli-

ger (ca. 72 prosent). Byspredning er en utfordring i pressområder på Agder: En stor an-

del av boligbyggingen synes å finne sted i mer perifere områder i grønnstrukturen rundt 

byene. 

 Agder ligger på landsgjennomsnittet for andelen elektriske personbiler, som utgjør 7 pro-

sent av registrerte personbiler i 2018. 

 Agder har høy bilandel og færre som kjører kollektivt og sykler (med unntak av Kristian-

sand).   

 Videre utbygging av firefelts E18 og E39 styrker potensialet for transport av varer og tje-

nester i og gjennom regionen, men svekker samtidig konkurranseevnen for Sørlandsba-

nen og kollektiv persontransport.  

 Klimagassutslippene har totalt sett økt med 11 % i perioden 2009-2017. 14 kommuner 

har redusert sine utslipp, mens 11 kommuner har økt utslippene. 5 kommuner har hatt et 

stabilt utslippsnivå (+/-5 %).  

 Agder har et stort overskudd av fleksibel vannkraft, og har gjennom en kombinasjon av 

sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon en unik global fornybar kraft-posi-

sjon.  

 Det er en lavere andel av befolkningen på Agder som har høyere utdanning enn lands-

gjennomsnittet. 

 Andelen som gjennomfører videregående opplæring i løpet av fem år er høyere på Ag-

der enn landsgjennomsnittet.  

 Det har i perioden 2012 til 2018 vært en økning på 26 prosent i antall studenter ved Uni-

versitetet i Agder.  
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 Den samlede verdiskapingen i Agder er i 2018 beregnet å ha en verdi på over 117 milli-

arder 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 om-

sorgstjenester, bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. 

 Agder er en av de store eksportregionene i Norge og blant landets største eksportører 

av industrielle produkter. 

 Næringslivet i Agder har en relativt lav FoU-aktivitet sammenliknet med mange andre re-

gioner i landet. 

 Agder har gjennom mange år utmerket seg som en gründerregion med mange nyetable-

ringer. Hoveddelen av nyetablerte foretak er innen næringer som eiendom, bygg og an-

legg, 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 vest-

lige 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 al-

dersgrupper og begge kjønn. 

 3 av 4 egder opplever egen helse som svært god eller god.  

 Andel barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger er større og øker mer enn lands-

gjennomsnittet. 

 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 gjeldene 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. 

 

For mer informasjon kan Agdertall 2019 lastes ned her: https://agderfk.no/vare-tjenester/sta-

tistikk-analyse-og-kart/agdertall/ 

  

https://agderfk.no/vare-tjenester/statistikk-analyse-og-kart/agdertall/
https://agderfk.no/vare-tjenester/statistikk-analyse-og-kart/agdertall/
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Kart: Kommunenes andel av samlet vekst på Agder 2014 – 2019 (Kilde: SSB) 

 
 

Figur: Direkte utslipp av klimagasser i Agder 1991-2017 (Kilde: SSB (1991-2009), Miljødirektoratet (2009-2017), 

ny beregningsmetodikk fra 2009) 
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Figur: Alderspyramide for Agder 2018 og 2040 (Kilde: SSB)  

 
Tabell: Forsørgingsgrad i Agder – antall arbeidsføre (16-66 år) per pensjonist (67+) (Kilde: SSB)  

 

 
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 frem nasjo-

nale 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 

er blitt vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Med denne nyeste utgaven av de na-

sjonale 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 leg-

ger vekt på at vi 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 utford-

ringene, og regjeringen fremhever planleggingen som «et av deres viktigste verktøy» i den 

sammenheng.  

 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være 

det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. 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 «Be-

rekraftige byar og sterke distrikt», Meld. St. 18 (2016–2017). 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. 

Dokumentet kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjo-

nale-forventninger-til-regional-og-kommunal-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. Nylig vedtatt 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 forvent-

ningene.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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4. Overordnete mål: Regionplan Agder 2030 
 

Regionplan Agder 2030 ble vedtatt i 2019 av fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder, 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 

 

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 følges opp gjennom en regional samhandlingsstruktur, som er under 

reetablering. Denne består i et ordførerforum, der alle ordførere på Agder møtes, et tilsva-

rende rådmannsforum, Sørlandstinget der ordførerne møter Agders stortingsrepresentanter, 

samt faggrupper og regionale koordineringsgrupper som er opprettet for å følge opp satsings-

områder i Regionplan Agder. 

 

Første handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 er under utarbeidelse og forventes lagt 

frem for politisk behandling i fylkestinget i juni 2020. Kommuner, regional stat, organisasjoner 

mv. er invitert til å gi innspill til handlingsprogrammet. 
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5. Definisjoner og begrepsavklaringer 
 

Agder fylkeskommune ønsker å være mer tydelig på hvilken status en plan eller et annet stra-

tegidokument har.  

 

Betegnelsen «Regional plan» er 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. Hver regional plan skal ha et tilhørende hand-

lingsprogram for gjennomføring av planen. Siden handlingsprogram utarbeides som del av en 

regional plan nevnes de ikke spesielt i denne planstrategien, med unntak av handlingsprogram 

for fylkesveg, fordi disse ikke er direkte knyttet til kun én 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 inne-

holder helt konkrete tiltak som bidrar til henholdsvis å redusere klimagassutslipp og forbedre 

levekårene på Agder, og er derfor viktige for å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å 

utvikle Agder til et lavutslippssamfunn med gode levekår. Veikartene er ikke juridisk bindende, 

men det er ønsket at kommunene på Agder sammen med fylkeskommunen bruker veikartene 

aktivt som en del av oppfølgingen av Regionplan Agder 2030. 

  

                                                           
1 https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/energi-og-
klima/klimaveikart-agder/  
2 https://levekaragder.no/  

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/energi-og-klima/klimaveikart-agder/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/energi-og-klima/klimaveikart-agder/
https://levekaragder.no/
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6. Prioriterte planer og strategier 2020-2024 
 
Til tross for den grunnleggende ambisjonen om å ha færrest mulig planer vil det være nød-

vendig å utarbeide noen nye planer, strategier og styringsdokumenter 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. 

 

Konkret legges det opp til å utarbeide følgende nye regionale planer og strategier i perioden 

2020-2024. 

 

Regionale planer etter plan- og bygningsloven: 

 

1. Regional plan for handel og senterstruktur for Agder: Fram til en ny plan for hele Ag-

der 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 til-

nærming. 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 priori-

tet for å harmonisere poltikken på dette området. Det legges opp til at planarbeidet gjen-

nomføres fra 2021 til 2023. 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 bygde-

sentrene. Det bør avklares tidlig i planprosessen om denne planen bør ha planbestem-

melser 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 gene-

rell overordnet arealstrategi som ikke bare omfatter handel. I utarbeidelsen av planen er 

det viktig å samarbeide med kommuner, regionråd, staten og næringslivet.  

 

2. Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050: Dette er en revidering av gjel-

dende areal- og transportplan «Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050». 

Målsettingen med revideringen er først og fremst å legge til rette for at regionen kan nå 

den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Hovedfokuset er å 

legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet. Det er planlagt å be-

handle planen politisk i fylkestinget før sommeren 2020. Det foreslås at planen gjen-

nomgår en full revisjon innen 2030, og at dette arbeidet starter opp innen utgangen av 

valgperioden 2019 – 2023. 

 

3. Regionplan Lister 2030: Arbeidet med denne planen ble igangsatt i 2019 etter et poli-

tisk vedtak i fylkesutvalget i Vest-Agder. Planprogrammet ble vedtatt i Vest-Agder fyl-

kesting 17. desember 2019, og planarbeidet vil pågå i hele 2020. Regionplan Lister 

2030 skal være en konkretisering og tilpasning av Regionplan Agder 2030 for Listerre-

gionen, og den er bygd opp på tilnærmet samme måte som Regionplan Agder. Hoved-

målet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og øko-

nomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode og likeverdige 

levekår. 

 

4. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder: Formålet med vannforvalt-

ningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre en mest mulig hel-

http://www.vaf.no/media/1961138/regional_plan_kristiansandsregionen_2011-2050_wdvbr.pdf
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hetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene, i et langsiktig perspek-

tiv. Utarbeidelsen av vannforvaltningsplaner er lovpålagt. Den eksisterende planen fra 

2016 er under revidering og forventes vedtatt i 2021. 

 

Strategier o.l.: 

 

1. Strategi for mobilitet Agder 2030: Som oppfølging av Regionplan Agder 2030 planleg-

ges utarbeidet en overordnet strategi for mobilitet Agder. Det er samtidig behov for revi-

sjon og opprydding i strategier. Det er samtidig behov for å oppdatere og revidere regio-

nale planer og strategier for samferdselsområdet. Strategien vil være et overordnet do-

kument som vil samordne fylkeskommunens ansvar og satsing innen samferdselsområ-

det. Strategien gir muligheter for å se ulike mobilitetsløsninger i sammenheng. Arbeidet 

vil innebære at følgende strategier opphører:  

 Strategi for intermodal godstransport 

 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 

 Regional transportplan Agder 2015 -2027 

Arbeidet vil også innebære nye strategiområder, herunder: 

 Personmobilitet (kollektiv, sykkel og gange).  

 Utvikling av digital infrastruktur – tele/data og ladestrategi. 

 Beredskap, inkl. risiko- og sårbarhetsanalyse for fylkeskommunens virksomhet. 

 

2. Handlingsprogram for fylkesveger 2021 – 2024: Det er behov for å samordne og revi-

dere eksisterende handlingsplaner og programmer for fylkesveger for tidligere Aust-Ag-

der 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 handlings-

programmet skal skje med særlig vekt på sykkelveier. Arbeidet med nytt handlingspro-

gram vil bli startet tidlig i 2020, og skal være vedtatt før 2021. Det vil bli lagt opp til en 

prosess med innspill fra kommunene for å få oppdatert ønsker og behov blant både nye 

og tidligere vedtatte prosjekter. I handlingsprogrammet må det innarbeides en realistisk 

fremdriftsplan for prosjekter som prioriteres gjennomført.  

 

3. Strategi for trafikksikkerhet i Agder: Denne strategien er en revisjon av «Strategiplan 

for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029» og er en del av fylkeskommunens arbeid med 

trafikksikkerhet.  

 

4. Strategi for kulturarv 2030: Det bør lages en ny strategi for kulturarvfeltet for hele Ag-

der hvor eksisterende strategier for uthavner og historiske byer inngår. Strategien er 

tenkt å sammenfatte tidligere "Kulturarv 2020", "Strategisk handlingsplan for museums-

sektoren i Vest-Agder 2012-2020", "Strategi for uthavnene", "Strategi for de historiske 

sørlandsbyene i Vest-Agder", "Museumsplan for Aust-Agder", "Strategisk plan for kultur-

minner og kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-2017», "Strategisk handlingsplan for arkivsek-

toren i Vest-Agder 2012-2020". 

 

5. Frivillighetsstrategi: Det er behov for et styringsdokument for samarbeid og samspill 

mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten på regionalt og lokalt nivå. Mye 
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skjer på kommunalt nivå, men det er behov for samordning av tilskudd, nettverk og kom-

petanseheving på tvers av nivå. Strategien skal bidra til en avklaring av hvem 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 sam-

menheng. Målgruppen for strategien vil være folk som jobber med frivillighet i kommu-

ner, i frivillighetssentraler og i de frivillige organisasjonene, samt paraplyorganisasjonene 

på frivillig sektor.  

 

6. Bibliotekstrategi: Det er behov for en konkret strategi som peker på de sentrale utford-

ringene bibliotekene står overfor og prioriterte tiltak i tråd med Regionplan Agder 2030 

og Nasjonal bibliotekstrategi, samt lovpålagte fylkeskommunale og kommunale bibliotek-

oppgaver. Strategien er tenkt å sammenfatte tidligere "Strategisk handlingsplan for bi-

bliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020" og "Strategisk handlingsplan for 

folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020" og "Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-

Agder 2017 - 2020".  

 

7. Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder: Det vurderes å 

være behov for en revisjon av det eksisterende kvalitetssystemet fra 2011. Formålet 

med kvalitetssystemet er å sikre at rettigheter etter opplæringsloven og forskrift blir opp-

fylt. Systemet skal ha hovedvekt på utvikling av kvalitet i den videregående opplæringen. 

 
8. Strategi for høstbar vilt og høstbar innlandsfisk: Det er behov for å samordne og har-

monisere mål og retningslinjer på det feltet som en har for tidligere Aust-Agder og Vest-

Agder. Arbeidet med denne strategien startes opp tidligst i 2021.   

 
9. Tannhelsestrategi: Det utarbeides en strategi for den offentlige tannhelsetjenesten på 

Agder. 

 
10. Skolebruksplan for Agder: Skolebruksplanen skal bidra til å utvikle robuste, fleksible, 

bygningsmessig gode og bærekraftige skoler som samlet og hver for seg gir et tilfreds-

stillende tilbud til hele Agders befolkning inkludert fylkets ansvar for voksenopplæring. 

Det legges opp til en todeling av arbeidet der første fase avsluttes med en politisk be-

handling i juni 2020.   

 

Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i regionalt planarbeid etter plan- og 

bygningsloven (PBL) når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak. Andre 

aktører kan tas aktivt med i planarbeid der det er naturlig. Deltakere og medvirkningsprosess 

vil bli avklart nærmere i den enkelte plans planprogram. Fylkeskommunen vil legge til rette for 

medvirkning og samarbeid også når plan- og strategiarbeidet ikke følger plan- og bygningslo-

ven. En vil i planprosessene i størst mulig grad benytte seg av eksisterende arenaer, som 

regionalt planforum og den regionale samhandlingsstrukturen knyttet til Regionplan Agder 

2030.  

 

Alle regionale planer og strategier som er utarbeidet etter PBL skal ha et handlingsprogram 

for hvordan planen skal gjennomføres og iverksettes. Det er også tradisjon for at andre planer 

og strategier følges opp av årlige handlingsprogram. Behovet for rullering av handlingspro-

grammene skal vurderes årlig. Handlingsprogrammene bør i størst mulig grad samordnes og 

ses i sammenheng med fylkeskommunenes økonomiplanarbeid.  
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7. Andre planbehov som ble drøftet 
 

1. Plan eller strategi for biologisk mangfold: Sikring av biologisk mangfold i Agder er 

viktig med tanke på miljømessig bærekraft. Klima og miljø er et gjennomgående per-

spektiv i Regionplan Agder 2030, men biologisk mangfold er ikke konkretisert i planen. 

Med tanke på tilgjengelige ressurser ønsker en ikke å prioritere en egen plan for biolo-

gisk mangfold i denne perioden. Det anses å være mer formålstjenlig å sikre interesser 

rundt biologisk mangfold i fylkeskommunens behandling av kommuneplaner. 

2. Klima- og energiplan, inkludert klimatilpasning: Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging tilsier at en bør vurdere å utarbeide en klima- og energiplan for å sikre 

en målrettet styring på dette feltet. I tillegg til fokus på utslippsreduksjon på klimagasser 

kunne en slik plan også omfatte klimatilpasning. Siden reduksjon av klimagassutslipp er 

et av de mest sentrale temaene i Regionplan Agder 2030 som til og med er tallfestet i 

hovedmålet, vil det være naturlig å jobbe med dette temaet i oppfølgingen av regionpla-

nen framfor å utarbeide en egen plan på det. I tillegg har fylkeskommunen fokus på fo-

kus på reduksjon av klimagassutslipp og på samfunnssikkerhet og beredskap gjennom 

Klimaveikart Agder og andre satsinger, prosjekter, planer og tiltak.  

3. Regional plan for energiutbygging: Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i forbindelse med 

saken om innspill til nasjonal ramme for vindkraft at en, i forbindelse med behandling av 

regional planstrategi, vil vurdere om det skal utarbeides en regional plan for å identifi-

sere egna områder for vindkraft i Agder. Nasjonal ramme for vindkraft, som har vært på 

høring, pekte på Agder som en av de regionene i Norge som er best egnet for vindkraft-

utbygging. Utfordringer er at nasjonale styringssignaler er utydelige og at det er store 

interessemotsetninger. En regional plan vil kunne bidra til å balansere og forankre inter-

essene knyttet til naturvern og friluftsliv/hyttenæring på den ene siden og klima- og næ-

ringsutvikling på den andre siden. Den kunne erstatte eksisterende Energiplan Agder. I 

påvente av nye nasjonale styringssignaler vil imidlertid ikke en slik ressurskrevende plan 

prioriteres i denne perioden.  

4. (Bolig-,) Areal- og transportplan for hele Agder: Det er blitt utarbeidet areal- og trans-

portplaner for både Kristiansandsregionen og Arendalsregionen. Det er viktig å sikre en 

samordnet areal- og transportplanlegging for hele Agder. Istedenfor å utarbeide areal- 

og transportplaner for de resterende delregionene på Agder som ikke omfattes av de al-

lerede utarbeidete planen, kunne en velge å utarbeide en areal- og transportplan for 

hele fylket, sånn som også andre fylker har gjort. Erfaringen viser at slike planer kan 

være veldig politisk konfliktfylte og ressurskrevende. Fylkeskommunen vil heller kon-

sentrere seg om en god oppfølgingen av areal- og transportplanene for Kristiansandsre-

gionen og Arendalsregionen, samt utarbeidelse av en ny regional plan for handel og 

senterstruktur. 

5. Regional kystsoneplan med fokus på blå vekst: Det er blitt gjennomført en mulig-

hetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder i 2017 i regi av Norsk institutt for vann-

forskning og Havforskningsinstituttet. Denne viser at Agder har gode forutsetninger for 

ta en nasjonal posisjon på bærekraftig blå vekst. En slik plan vil både kunne ta for seg 

både blå vekst og bærekraftig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen. Dette ar-

beidet oppfattes imidlertid for å være svært ressurskrevende og vil derfor ikke prioriteres 

i denne perioden. Blå vekst vil en jobbe med i forbindelse med blant annet oppfølging av 
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Regionplan Agder 2030. Agder fylkesting vedtok i forbindelse med behandling av bud-

sjett for 2020 at det opprettes et nytt forum som skal jobbe med blå vekst. En bærekraf-

tig forvaltning av kystsonen vil kunne ivaretas gjennom oppfølging av nasjonale føringer 

og retningslinjer på det området. 

6. Regional temaplan for mineralressurser i Agder: Forslaget til utarbeidelse av en slik 

plan ble spilt inn av Direktoratet for Mineralforvaltning i høringen av Regionplan Agder 

2030. Direktoratet viser til at det finnes mineralressurser i Agder som det moderne sam-

funnet kan ha behov for, og at utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Direktoratet 

viser også til nasjonale forventninger om at fylkeskommunene og kommunene sikrer vik-

tige mineralforekomster i sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre 

samfunnsinteresser. Med tanke på tilgjengelige ressurser velges det ikke å prioritere å 

utarbeide en slik plan i denne perioden. Istedenfor er det planlagt å gjennomføre en ge-

nerell kartlegging av muligheter for bærekraftig verdiskaping med bakgrunn i Agders na-

turressurser sånn som nevnt i Regionplan Agder 2030. 

7. Strategi for sirkulærøkonomi: Forslaget ble spilt inn av Sørlandets Europakontor i for-

bindelse med utarbeidelsen av Regionplan Agder 2030. Dette temaet jobbes det veldig 

målrettet med i EU, og Agder har, først og fremst gjennom Eyde-klyngen sitt målrettede 

arbeid, gode forutsetninger for å ta en posisjon. Siden Regionplan Agder 2030 allerede 

peker på sirkulærøkonomi som hovedprinsipp for næringsutvikling og vekst i Agder bør 

en heller jobbe videre med det i oppfølgingen av regionplanen.   

8. Strategi for universell utforming: Vest-Agder fylkeskommune har tidligere, i samar-

beid med Fylkesmannen i Vest-Agder, utarbeidet en strategi for arbeidet med universell 

utforming, siste gang for perioden 2012-2015. I de siste regionale planprosesser, blant 

andre Regionplan Agder 2030, ble det formulert ønsker om at fylkeskommuner og kom-

muner bør bli bedre på å ivareta interessene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Fylkeskommunen mener ikke at det bør utarbeides en ny strategi for dette, men at en 

generelt bør jobbe mer systematisk med dette temaet i kommunale og regionale plan-

prosesser.  

9. Plan for internasjonalisering i utdanningssektoren på Agder: Hovedutvalget for kul-

tur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune anbefalte å utarbeide en slik plan som 

konkret tiltak for oppfølging av temaet «Utdanning og kompetanse» i Regionplan Agder 

2030. Regionplan 2030 har et eget mål på at Agder har en sterk internasjonal oriente-

ring i undervisningen på alle nivå. Istedenfor å utarbeide en egen plan for dette temaet 

bør internasjonalisering i utdanningssektoren heller ivaretas og styrkes gjennom oppføl-

ging av Regionplan Agder 2030 og det ordinære arbeidet i fylkeskommunen.  
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8. Oversikt over eksisterende planer og strategier og deres status 
 

Planer / strategier som videreføres 

 

Navn på plan / strategi Kommentar 

Regionale planer etter plan- og bygningsloven 

Regionplan Agder 2030 

Vedtatt i 2019. Følges opp gjennom eget handlingsprogram 

og fylkeskommunens økonomiplaner. Første handlingspro-

gram er under utarbeidelse og forventes vedtatt i juni 2020. 

Regional areal- og transportplan for 

arendalsregionen  
Vedtatt i 2019. Videreføres. 

Regional plan for samferdsel Vest-

Agder 2015-2020  

Vedtatt i 2016. Gjelder ut 2020. Planen har blant annet vært 

viktig for oppfølging av kommunale planer i tidligere Vest-Ag-

der fylke utenfor området for Regional plan for Kristians-

andsregionen. I forbindelse av arbeidet med ny mobilitets-

strategi for Agder tas det en ny vurdering på om planen skal 

prolongeres.  

Regional plan for Setesdal Vesthei, 

Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei 

(Heiplanen)  

Vedtatt i 2014. Videreføres inntil videre. Det forventes en av-

klaring i 2020 om planen skal revideres, i dialog med Roga-

land fylkeskommune, Vestland fylkeskommune og Vestfold 

og Telemark fylkeskommune. Det utarbeides 4-årige hand-

lingsprogrammer for oppfølging. Nytt handlingsprogram har 

vært på høring i 2019 og er planlagt behandlet politisk i april 

2020. 

Regional plan for innovasjon og bæ-

rekraftig verdiskaping Agder 2015-

2030 (VINN Agder)  

Vedtatt i 2015. Videreføres og følges opp med nytt hand-

lingsprogram. 

Regional plan for likestilling, inklude-

ring og mangfold på Agder 2015-

2027 - LIM-planen  

Vedtatt i 2015. Videreføres inntil videre, men det foretas en 

ny vurdering om oppfølgingen kan ivaretas som del av Re-

gionplan Agder 2030.  

Regional plan for idrett, friluftsliv, fy-

sisk aktivitet – lokale og regionale 

kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021 

("Aktive austegder II") 

Vedtatt i 2018. Gjelder ut 2021 og oppheves etter det. Oppføl-

gingen ivaretas i hovedsak i forbindelse med oppfølgingen av 

Regionplan Agder 2030. Når det gjelder idrett utarbeides det 

interne styringsdokumenter for forvaltning av spillemidler og til-

skudd til idrettsanlegg. Når det gjelder friluftsliv er det blitt ved-

tatt å opprette en fylkeskommunal tilskuddsordning for tilrette-

legging for friluftsliv. 

Regional plan for idrett, friluftsliv og 

fysisk aktivitet 2014-2020 (Vest-Ag-

der) 

Vedtatt i 2014. Gjelder ut 2021 og oppheves etter det. Oppføl-

gingen ivaretas i hovedsak i forbindelse med oppfølgingen av 

Regionplan Agder 2030. Når det gjelder idrett utarbeides det 

interne styringsdokumenter for forvaltning av spillemidler og til-

skudd til idrettsanlegg. Når det gjelder friluftsliv er det blitt ved-

tatt å opprette en fylkeskommunal tilskuddsordning for tilrette-

legging for friluftsliv. 

Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i 

Telemark og Aust-Agder fylker  

 

Vedtatt i 1999. Videreføres i påvente av oppfølging av kon-

septvalgutredning overlevert samferdselsministeren 

04.07.2016. 
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Strategier o.l. 

Folkehelsestrategi for Agder 2018-

2025  

Vedtatt i 2018. Videreføres. Istedenfor å utarbeide et nytt 

handlingsprogram til strategien utarbeides det færre og mer 

spissede konkrete satsinger som innarbeides i handlingspro-

grammet for Regionplan Agder 2030.  

Strategi for forskning, utvikling og in-

novasjon i Agder, 2015-2030 

("FoUoI Agder 2030")  

Vedtatt i 2015. Videreføres og følges opp som del av Regio-

nal plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 

2015-2030 (VINN Agder).  

Strategiplan for trafikksikkerhet i Ag-

der 2018-2029  

Vedtatt i 2018. Videreføres. Ved neste revidering bør den 

benevnes «Strategi for trafikksikkerhet» i tråd med definisjo-

nene i kap. 5. 

Sykkelstrategi for Kristiansandsre-

gionen 2010-2020 

Vedtatt i 2010. Fulgt opp med «Sykkelhandlingsplan for Kris-

tiansandsregionen 2011-2020». Videreføres inntil videre og 

fases inn i arbeidet med ny byvekstavtale for Kristiansand. 

Strategisk plan for videregående 

opplæring i Vest-Agder 2014-2025  

Vedtatt i 2014. Videreføres inntil videre. Det vurderes om det 

skal lages en ny strategi for videregående opplæring eller 

om det skal lages en ny strategi for grunnopplæringen for 

hele Agder. 

Klimaveikart Agder  

Sluttført i 2018. Videreføres og følges opp i handlingspro-

grammet for Regionplan Agder 2030. Legges i tillegg til 

grunn i samarbeids- og utviklingsavtalene med kommunene.   

Veikart for bedre levekår i Agder 

Sluttført i 2019. Videreutvikles og følges opp i handlingspro-

grammet for Regionplan Agder 2030. Legges i tillegg til 

grunn i samarbeids- og utviklingsavtalene med kommunene.   

 

 

 

Planer / strategier som revideres eller rulleres 

 

Navn på plan / strategi Kommentar 

Regionale planer etter plan- og bygningsloven 

Regional plan for Kristiansandsregio-

nen 2011-2050 

Vedtatt i 2011. Planen er under revisjon. Ny Regional plan 

for Kristiansandsregionen 2019 – 2050 (ATP-planen) be-

handles politisk i Agder fylkesting før sommeren 2020. 

Regional plan for vannforvaltning i 

vannregion Agder 2016 - 2021, in-

kludert regionalt tiltaksprogram  

Vedtatt i 2016. Planen er under revidering og forventes ved-

tatt i 2021. 

Listerplanen 2006  
Vedtatt i 2006. Planen er under revidering og vil bli erstattet av 

Regionplan Lister 2030 mot slutten av 2020. 

Fylkesdelplan for senterstruktur og 

lokalisering av handel og tjenester i 

Vest-Agder 

Vedtatt i 2003. Revideres. Det er planlagt å lage en ny tilsva-

rende plan for hele Agder. Planlagt oppstart er 2021. 

Regional plan for senterstruktur og 

handel i Aust-Agder  

Vedtatt i 2015. Revideres. Det er planlagt å lage en ny tilsva-

rende plan for hele Agder. Planlagt oppstart er 2021. 

Strategier o.l. 

Regional transportplan Agder 2015-

27  

Vedtatt i 2015. Videreføres inntil den er innarbeidet i / erstat-

tet av ny «Strategi for mobilitet Agder 2030» og oppheves et-

ter det. 

http://www.vaf.no/media/5967288/Vinn-Agder_design.pdf
http://www.vaf.no/media/5967288/Vinn-Agder_design.pdf
http://www.vaf.no/media/5967288/Vinn-Agder_design.pdf
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Fylkesvegplan 2017 - 2024 (Aust-

Agder)  

Vedtatt i 2016. Revideres. Gjelder inntil nytt handlingspro-

gram for fylkesveger 2021 – 2024 for hele Agder er vedtatt.  

Handlingsprogram for fylkesveg 

2018-2021 (Vest-Agder) 

Vedtatt i 2017. Revideres. Gjelder inntil nytt handlingspro-

gram for fylkesveger 2021 – 2024 for hele Agder er vedtatt. 

Handlingsprogram for fylkesveier 

2017 - 2024 (Aust Agder)  

Vedtatt i 2016. Revideres. Gjelder inntil nytt handlingspro-

gram for fylkesveger 2021 – 2024 for hele Agder er vedtatt. 

Plan for kollektivtransporten i Vest-

Agder 2015-2020  

Vedtatt i 2016. Videreføres inntil den er innarbeidet i / erstat-

tet av ny «Strategi for mobilitet Agder 2030» og oppheves et-

ter det. 

Strategi for intermodal godstransport 

- kobling mellom sjø og jernbane  

Vedtatt i 2018. Videreføres inntil den er innarbeidet i / erstat-

tet av ny «Strategi for mobilitet Agder 2030» og oppheves et-

ter det. 

Kulturarv 2020 (Vest-Agder) 
Vedtatt i 2014. Det utarbeides en ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder som vil erstatte denne. 

Strategisk plan for kulturminner og 

kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-

2017. Et godt varp. 

Vedtatt i 2014. Det utarbeides en ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder der tematikken vil inngå. 

Strategisk handlingsplan for muse-

umssektoren i Vest-Agder 2012-

2020 

Vedtatt i 2011. Det utarbeides en ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder der tematikken vil inngå. 

Strategisk handlingsplan for arkiv-

sektoren i Vest-Agder 2012-2020 

Vedtatt i 2011. Det utarbeides en ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder der tematikken vil inngå. 

 

 

Landbruksstrategi for Agder 2019-

2020  

Vedtatt i 2018. Videreføres med nødvendige justeringer og 

tilpasses Regionplan Agder 2030s innhold og tidsramme. 

Mål og retningslinjer for forvaltning 

av elg og hjort i Vest-Agder 2012 - 

2015 

Vedtatt i 2012. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer mål og retningslinjer som en hadde for henholds-

vis Aust-Agder og Vest-Agder.  

Målforvaltning for elg og hjort 2012-

2015 (Aust-Agder) 

Vedtatt i 2012. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer mål og retningslinjer som en hadde for henholds-

vis Aust-Agder og Vest-Agder.  

Retningslinjer for tildeling av tilskudd 

til viltformål (Aust-Agder) 

Vedtatt i 2016. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer retningslinjene som en hadde for henholdsvis 

Aust-Agder og Vest-Agder. 

Retningslinjer for tildeling av tilskudd 

til viltformål (Vest-Agder) 

Vedtatt i 2014. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer retningslinjene som en hadde for henholdsvis 

Aust-Agder og Vest-Agder. 

Strategi for Aust-Agder fylkeskom-

munes arbeid med nye 

oppgaver innen friluftsliv, jakt og 

fiske 

Vedtatt i 2010. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer retningslinjene som en hadde for henholdsvis 

Aust-Agder og Vest-Agder. 

Strategi for fylkeskommunens arbeid 

med fisk og vilt (Vest-Agder) 

Vedtatt i 2014. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer retningslinjene som en hadde for henholdsvis 

Aust-Agder og Vest-Agder. 
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Planer / strategier som oppheves 

 

Navn på plan / strategi Kommentar 

Regionale planer etter plan- og bygningsloven 

Regionplan Agder 2020  Ble erstattet med Regionplan Agder 2030. 

Regionplan Lindesnes 2009  Oppheves, siden Lindesnesregionen er blitt avviklet. 

Forvaltningsplan for Otra (vannre-

gion Sør-Vest) 2010-2015 

Oppheves. Den ble erstattet med Regional plan for vannfor-

valtning 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. 

Besøksstrategi for Agder 2015-2030 

("Besøk Agder 2030")  

Oppheves. Oppfølgingen ivaretas gjennom handlingspro-

grammene til Regionplan Agder 2030 og Regional plan for 

innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 

(VINN Agder). 

Energiplan for Agder  

Oppheves. Den delen som omhandler klima ivaretas gjen-

nom oppfølging av Regionplan Agder 2030. Den delen som 

omhandler energi ivaretas gjennom fylkeskommunens ar-

beid på energifeltet og til dels gjennom nye planer og strate-

gier som skal utarbeides (f. eks. Strategi for mobilitet Agder 

2030).  

Fylkesstrategi for arbeidet med uni-

versell utforming i Vest-Agder 2012-

2015 

Oppheves. Arbeidet med universell utforming skal være en 

integrert del av fylkeskommunens virksomhet på alle områ-

der. Fylkeskommunen ønsker også å jobbe mer systematisk 

på dette temaet i alle planprosesser, f. eks. gjennom tidlig in-

volvering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.    

Internasjonal strategi for Agder  

Oppheves. Internasjonalt arbeid skal ivaretas på alle fylkes-

kommunale virksomhetsområder. Fylkeskommunens avde-

ling for samskaping og internasjonalisering vil ha et spesielt 

ansvar. Det vil bli utarbeidet en politisk sak om innretningen 

av det internasjonale arbeidet i løpet av 2020. 

Kompetansestrategi Agder 2030 
Opprettholdes inntil videre. Opphør av strategien revurderes 

når handlingsprogrammet for Regionplan 2030 er vedtatt.  

Landbruksmelding for Aust-Agder 

(2012) 

Oppheves. Landbruk ivaretas i «Landbruksstrategi for Ag-

der» og I oppfølgingen av Regional plan for innovasjon og 

bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder). 

Overordnet kvalitetssystem for vide-

regående opplæring i Agder (2011)  
Vedtatt i 2011. Revideres. 

Enkelt, nært og gratis. Strategisk 

plan for bibliotekutvikling i Aust-Ag-

der 2017 - 2020 

Vedtatt i 2016. Revideres i forbindelse med utarbeidelse av 

ny biblioteksstrategi for Agder. Oppheves når denne vedtas. 

Strategisk handlingsplan for bibliotek 

i videregående skole i Vest-Agder 

2013-2020 

Vedtatt i 2012. Revideres i forbindelse med utarbeidelse av 

ny biblioteksstrategi for Agder. Oppheves når denne vedtas. 

Strategisk handlingsplan for folke-

bibliotek i Vest-Agder 2012-2020 

Vedtatt i 2011. Revideres i forbindelse med utarbeidelse av 

ny biblioteksstrategi for Agder. Oppheves når denne vedtas. 
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Retningslinjer for tildeling av frilufts-

livsmidler (Aust-Agder) 

Oppheves ettersom fylkestinget vedtok en ny fylkeskommu-

nale tilskuddsordning for tilrettelegging for friluftsliv for hele 

Agder. 

Museumsplan for Aust-Agder 2002-

2005 

Oppheves. Tematikken ivaretas i ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder som skal utarbeides. 

Strategi "Uthavner i verdensklasse" 
Inngår i oppfølging av Regionplan Agder 2030 og i ny «Stra-

tegi for kulturarv 2030» 

Strategi for de historiske sørlandsby-

ene i Vest-Agder 
Inngår i ny strategi for kulturarv 2030 som skal utarbeides. 

Strategi for ladeinfrastruktur i Agder  
Oppheves. Utvikling av ladeinfrastruktur blir integrert i utar-

beidelsen av strategi for mobilitet Agder 2030. 

Strategiplan for pedagogisk bruk av 

IKT 2017 - 2019 (i utdanning) (Aust-

Agder) 

Oppheves. 

Rusplan for videregående skoler 

(Overordnet plan mot rus for fylkes-

kommunale videregående skoler i 

Aust-Agder) (2014)  

Oppheves. Fylkeskommunen skal jobbe med målrettete til-

tak rundt problematikken, men det vurderes at det ikke er 

nødvendig med en egen plan. 

Strategisk plan for kunst og kulturfor-

midling i Aust-Agder 2016-2019 

Oppheves. Tematikken følges opp som en del av oppføl-

gingen av Regionplan Agder 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notat 
 
 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Notat til behandlingen av forslaget til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 i rådmannsutvalget 

og styret. 

 

Østre Agder regionråd har blitt invitert til å komme med innspill til utkast til Regional planstrategi for Agder 
2020-2024. Her følger sekretariatets refleksjoner vedrørende det foreliggende forslaget som har fått utsatt 
høringsfrist til 1.juli 2020. Regionrådet bør som utgangspunkt slutte seg til intensjonen i planstrategien om 
å søke å begrense antallet tallet på planer og strategier. Opplistingen i forslaget understreker dette 
behovet. Derfor vil Østre Agder regionråd gi sin støtte til forslaget med følgende forslag til endringer, tillegg 
og presiseringer: 

 Ny Regional plan for handel og sentrumsstruktur for Agder. (s.11 pkt.1) 

Ulik utforming av denne plantypen i aust og vest har vært en kilde til misnøye ved at 

handlingsrommet har vært ulikt i de to fylkene. Så lenge det er krav til å utarbeide en slik plan må 

det prioriteres å utarbeide en slik felles plan så raskt som mulig. 

 

 Behov for regionale planer etter modell av Listerplanen. (s11.pkt.3) 

Under behandlingen av Regionplan Agder 2030 ble det gitt føringer for at det skulle utarbeides en 

regional plan for Lister som et felles prosjekt for Agder fylkeskommune, Listerrådet og kommunene 

i regionen. Styret må drøfte om en ønsker en tilsvarende løsning i vår region. 

Vi må vurdere hvilke fordeler en slik løsning gir framfor å legge hovedvekt på å oppnå innflytelse på 

fylkeskommunens prioriteringer innenfor de lovbestemte rammer for oppfølging av Regionplan 

Agder 2030. Det sentrale virkemidlet her er arbeidet knyttet til handlingsprogrammet for 

fylkesplanen, statlige virksomheters oppfølging av denne og bruk av regionplanen som premiss 

under arbeidet med kommuneplanene i de enkelte kommuner. 

Sekretariatsleders vurdering er at Østre Agder vil være best tjent med å sikre seg innflytelse under 

arbeidet med iverksetting av regionplanen gjennom deltakelse administrativt og politisk i 

utarbeidelsen av handlingsprogrammet. Dernest viser erfaringen fra tidligere kriser og nå under 

pandemien at det å sitte med viktige planavklarte prosjektløsninger som bidrar til regional utvikling 

er nødvendig for å kunne oppnå rask iverksetting. I dagens situasjon er forbindelsen Arendal havn 

Eydehavn til Simonstad i Åmli eksempel på dette. Plan for forbindelsen E18 til Risør sentrum er et 

prosjekt som på tilsvarende måte peker seg ut. Regionrådet har i samarbeid med SOM Aviation 

påtatt seg et ansvar for å bidra til at luftfartsutdanning knyttet til Gullknapp spilles under arbeidet 

med handlingsprogrammet til regionplanen. Dette omfatter pilotutdanning og satsing på droner 

der, men også et ønske om å utvikle et miljø for flyteknisk utdannelse der og ved Kristiansand 

lufthavn, Kjevik. 

Å velge å ikke basere seg på utarbeidelse av en egen Østre Agder plan under rammen av 

fylkesplanen så vil vi etter sekretariatsleders syn underbygge at regionen med 1/3 av innbyggerne 

er en tung og naturlig aktør under iverksetting av regionplanen gjennom handlingsprogrammet. 

Når vi får erfaring med hvordan involveringen av Østre Agder regionråd oppleves politisk og 

administrativt så vil vi kunne komme fram til en annen konklusjon når det gjelder behovet for en 

egen plan for regionen innenfor rammen av Regionplan Agder. 

 

 Strategi for kulturarv 2030 

På s.12 under punkt 4 drøftes behovet for og det anbefales at lage en helhetlig strategi for 

kulturarv som skal omfatte fornminner og andre kulturminner. Denne skal erstattet fire ulike 

strategier fra de to tidligere fylkeskommunene. En slik samordning er åpenbart hensiktsmessig. Når 



Notat 
 
 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

en drøfter dette feltet så bør en foreta en vurdering av nivået som en skal legge seg på før en 

krever omfattende arkeologiske undersøkelser. Kommuner, utbyggere og privatpersoner stilles 

overfor krav til kostnadskrevende undersøkelser. Loven hjemler slike krav til undersøkelser, men 

fylkeskommunen bør kritisk vurdere omfanget av slike krav slik at det ikke skaper vesentlige 

hindringer for ønsket samfunnsutvikling i form av boliger og næringsformål. Hvis fagmyndighetene i 

fylkeskommunen kan bidra til en forventningsavklaring på dette felt så vil det skape forutsigbarhet i 

planprosesser. 

 

 Behov for utvikling av modeller for bruk av sjøarealer innenfor rammen av Plan- og bygningsloven. 

På side 14 under punkt 5 drøfter utkastet behovet for en egen Regional kystsoneplan med fokus på 

blå vekst. Fylkeskommunen konkluderer med at et slikt planarbeid vil bli meget arbeidskrevende. 

Det har sekretariatet forståelse for. Samtidig kunne en sett for seg et slikt planarbeid innenfor 

rammen av bestemmelsene i plan og- bygningsloven for avgrensede arealer i den nye 

fylkeskommunen. Hvis en hadde pekt ut et område i henholdsvis Østre Agder, ett i 

Kristiansandsregionen og ett i Lister regionen for iverksetting av planprosesser som skal bidra til å 

ha planavklarte arealer for utvikling av næringsvirksomheter på sjøarealer i landsdelen. Underveis i 

prosessen bør en innhente aktuelle erfaringer fra fylker om slik planlegging. Intensjonen bak 

satsingen bør være oppbygging av kompetanse i kommuner og fylkeskommune slik at framtidige 

planprosesser blir forutsigbare og kan iverksettes raskt ved næringsmessig behov.  

 

 Utvikling av landbruksstrategi 2019-2020 (s.18) 

Fylkeskommunens ambisjoner for å iverksette en bioøkonomistrategi er svært begrenset. En vil la 

Landbruksstrategien 2019-2020 bli videreført med nødvendige justeringer og tilpasset 

regionplanen. I lys av landsdelens behov for et grønt og blått skifte så virker dette for defensivt. 

Innlandet har utarbeidet en bioøkonomistrategi som kan være en inspirasjonskilde for en 

tilsvarende satsing i Agder, men i tillegg til Innlandets fokus på grønnvekst så bør Agder ta med blå 

vekst. Bruk av ferskvannsressursene i landsdelen til biologisk produksjon bør være del av 

vurderingen. Pandemien gir også grunnlag for å reflektere om matproduksjon i et 

beredskapsperspektiv bør inngå i denne strategien. 

 

 Opphevelse av Internasjonal strategi for Agder (s.19) 

Forslaget anbefaler at Internasjonal strategi for Agder skal oppheves. Det pekes på at alle 

fylkeskommunale virksomheter skal ha et egent ansvar for interkommunalt arbeid i henhold til 

retningslinjene i regionplanen. Sekretariatsleder er uenig i at landsdelen ikke trenger et fundament 

for sin internasjonale satsing. Både Sørlandets Europakontor i Kristiansand og Brussel og Nordisk 

informasjonskontor i Arendal representerer en eksisterende satsing fra hele landsdelen på 

internasjonalt arbeid. Både fylkeskommunen og kommuner deltar på eiersiden. Fylkeskommunen 

kan med sin egen tyngde forvente å kunne iverksette internasjonale satsinger. For mange 

kommuner er disse forutsetningen vesentlig svakere. For kommunene har deltakelse fra 

fylkeskommune og bistand fra de to nevnte virksomheten ofte væt nøkkelen for å kvalifisere seg til 

å kunne delta i internasjonale prosjekter med støtte fra Nordisk råd og EU/EØS. Det er derfor et 

sterkt ønske å videreføre fylkeskommunens ledende rolle i kommunens internasjonale satsing 

gjennom en revisjon og videreføring av Internasjonal strategi. Herunder gi tydelige retningslinjer for 

hvorledes Nordisk informasjonskontor og Sørlandets Europakontor skal kunne bistå kommuner og 

fylkeskommune i internasjonaliseringsarbeidet. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/afc36304247d48f0a3546f992e0e0305/biookonomistrategi-for-innlandet_feb18.pdf

	vedlegg  sak 27-20-a Saksfremlegg Forskningsløft vers 03.04 2020.pdf
	vedlegg sak 27-20 Kopi av Status fond Østre Agder 1.pdf
	vedlegg sak 28-20a Regional-planstrategi-for-Agder-2020-2024_horingsutkast.pdf
	vedlegg sak 28-20b Innspill planprogram.pdf

