Vedtak i styresak 31/20 i styremøtet 29.05.2020:

Uttale til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 fra styret i Østre Agder regionråd.

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)
Styret for Østre Agder regionråd har merket seg at det innenfor rammen av Regionplan Agder 2030
iverksettes en egen planprosess for Listerregionen med intensjon å operasjonalisere regionplanens
intensjoner her. For arbeidet stiller fylkeskommunen med ressurser. En slik planprosess vil også
være aktuell for Østre Agder. Med store levekårsutfordringer i regionen knyttet til lavt
sysselsettingsnivå, omfattende utstøting fra arbeidslivet også av unge mennesker, lavt
utdanningsnivå er det behov for en særlig innsats for å snu uheldige utviklingstrekk. Kommunene i
Østre Agder har behov for å ha hele Agder i ryggen når disse særlige utfordringene skal møtes med
strategier og tiltak for å skape endring.
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
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
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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.
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