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Anbefalt forslag til uttalelse fra representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 

etter behandling i Østre Agder kommunedirektørutvalg 13.mars 2023 til 

 

Regionalplan for mobilitet for Agder 2023-2033. 

 

Samarbeidet har mottatt denne planen til høring med frist 31.mars 2023.  

Samarbeidet slutter seg til formålet for planen slik de framgår av kap.2 

Planen bygger på 33 steg til 2033. Dette representerer en stor bredde i satsinger. Dette er 
hovedbekymringen vedrørende det foreliggende planforslaget – planen mangler føringer 
for hva som må prioriteres. Med stramme økonomiske rammer for offentlig sektors satsing 
på mobilitet så blir alle de 33 stegene like viktig. Når da planen møter virkeligheten i form 
av begrensede ressurser så vil vi mangle tydelige politiske signaler på hva som skal være 
viktigst og derfor prioritert. Ved gjennomgang av hvert enkelt punkt så representerer de 
verdifulle satsinger som de fleste vil slutte seg til. 

 Til steg 1 ønsker samarbeidet fokus på at kollektivtilbud mellom campus 
Kristiansand og campus i Grimstad kritiseres av studenter med bakgrunn i at 
dagens tilbudet oppleves som både kostbart og mangelfullt. Derved begrenses 
mulighetene for å kombinere studier ved UiA i Grimstad og i Kristiansand. 
Fylkeskommunen og AKT må vurdere hvordan tilbudet overfor studenter kan 
forbedres på dette punkt. 

 I steg 6 sies det om sammenknytning av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen at man 
skal vurdere muligheten. Parsellen er utredet og det er ingen tvil om muligheten for 
denne sammenknytningen. Det som må på plass er politisk vilje på nasjonalt nivå 
for å satse på jernbane generelt og fjerntognettet spesielt. For å skape et 
jernbanenett for framtiden er forbindelsen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia 
avgjørende. 

 Steg 6 må i tillegg vektlegge de omfattende næringsetableringer i regionen tilsier at 
jernbanen får styrket sin rolle som transportør av gods. Landsdelen må samlet stå 
bak forventningen om at jernbanen fortsatt skal være viktig for godstransport. Derfor 
må oppgradering av jernbaneforbindelsen fra Nelaug til Simonstad omtales i planen 
som en nasjonal satsing på grønn industriutvikling der jernbane er en nøkkel for 
transport av råstoff til og ferdige produkter fra Biozin. 

 Til steg 7 og steg 30 vil Østre Agder-samarbeidet legge vekt på at planen tar høyde 
for utvikling av framtidige autonome transportløsninger. Her bør forsøk starte på 
strekningen fra Heftingsdalen til Arendal havn og dette bør være et nasjonalt 
pilotprosjekt. 

 Fokus på samfunnssikkerhet i steg 13 med henblikk på flomfare er viktig. Vår region 
har opplevd flomsituasjoner der samfunnssikkerhet har vært truet. Økte 
nedbørsmengder tilsier at krav til dimensjonering økes og sårbare punkt i dagens 
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veinettet må utbedres. Det bør bli foretatt en studie som gir grunnlag for prioritering 
av slike tiltak. 

 I steg 14 er forebygging av ras tema. Østre Agder-samarbeidet vil peke på en 
generell mangel på geologingeniør kompetanse og at særlig kommunene har liten 
tilgang på denne kompetanse. Offentlige virksomheter bør vurdere om det er 
hensiktsmessig å etablere felles kompetansemiljøer på feltet. 

 I steg 18 er økt markedsandel for kollektivtrafikk tema. Nye store 
næringsetableringer tilsier at dagens tilbud gjennomgås med sikte på at de skal 
kunne fange opp endrede behov og forutsetninger. Nasjonale myndigheter må 
utfordres i forhold til å få etablert prøveordninger for nye kollektivløsninger. 

 I steg 20 og 21 bør en ta inn over seg at endrede klimaforhold kan gi forutsetning 

for at flere skal velge å benytte sykkel på tidspunkt da sykkelbruken i dag er liten. 

Agder fylkeskommune bør samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider 

for økt bruk av sykkel, med sikte på å kunne legge til rette for dette også utenfor 

den primære sykkelsesongen. 

 I steg 29 tar planen til orde for å etablere flyfraktterminal i landsdelen. Denne type 

frakt er i dag den dårligst miljøtilpassede transportform og den bygger ikke opp 

under regionplanens fokus på å ta klimahensyn i samfunnsutviklingen.   

 

 



Anbefalt forslag til uttalelse fra representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR etter 

behandling i Østre Agder kommunedirektørutvalg 13.mars 2023 til 
 

Regional plan for senterstruktur 
 

Det foreliggende planforslaget er ryddig og oversiktlig og den vil være et godt verktøy for å 

iverksette en felles praksis for hele Agder. Det styrker fellesskapet i landsdelen og bidrar til 

forutsigbar samhandling mellom de regionale myndigheter og kommunene. Vi støtter 

formålet med planen slik de framgår av kap.1. Det må være en felles ambisjon at 

Lokalisering av detaljhandel og tjenesteyting bør derfor ikke skje tilfeldig og basert på 

enkeltinitiativ, men vurderes grundig gjennom overordnet planprosesser som ser hele 

regioner og hele kommuner under ett. 

Kommunene har merket seg at sysselsettingsveksten i sektoren har vært minimal på tross av 

mange nyetableringer som legger beslag på store areal. 

På side 8 opplever vi at det settes likhetstegn mellom Sørlandsparken og Stoa. 

Dimensjonene er så forskjellig at denne sammenstillingen virker uheldig. Samtidig har Stoa 

betydelig boligansamling relativt nært. I samme kapittel er en opptatt av å bidra til 

etableringer nær eksisterende bygdesentre og lokalsentre. Dette støtter samarbeidet, men 

en må også på mindre steder ta hensyn til grøntstruktur. Mye av kvaliteten ved mindre 

steder er knyttet til nærhet til natur. 

På side 10 gjør en et poeng av at det er lokalbefolkningen behov som skal prioriteres og ikke 

de som er på gjennomreise. I vår region opplever vi at tilbudet er vesentlig styrket ved at en 

kan bygge på kjøpekraften både blant de som bor i region og folk på ferie eller fritidsreise. 

Det er viktig at Agder sammen legger opp til å skape verdier knyttet til «ankeret» og stamvei 

43. 

Planen mangler perspektiv på hva som bør gjøres for å utnytte arealene i eksisterende 

handelsområder bedre gjennom fortetting. 

Planen har heller ikke en klar ambisjon om å bidra til at handelsområdene skal redusere 

klimabelastninger gjennom bruk av solenergi og fjernvarme. Dette ville vært ønskelig sett i 

lys av regionplanen og arbeidet innenfor #Vårt Agder. 

I planen legger en til grunn at det skal være ett regionsenter i Agder. Dette rimer ikke med 

intensjonene som lå ved sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder der det ble gjort en 

funksjonsfordeling mellom Kristiansand og Arendal. 

Grenstøl næringsområde i tilknytning til avkjøringen fra E18 til kommunesenteret i 

Tvedestrand kommune må inngå i områder der det blir anledning til å lokalisere 

handelsvirksomhet for plasskrevende varer. Opplistingen i planen for varekategorier som 

inngår i denne kategorien bør suppleres med møbler. 



Planen bør åpne opp for at det på Ubergmoen bygdesenter i Vegårshei kommune skal kunne 

etableres handelsvirksomhet. 

Retningslinje 4.4.1, side 15 

Det bør være mulighet for at kommunene gjennom utarbeidelse av en 

områdereguleringsplan kan endre handelsområdets yttergrenser (ikke bare gjennom 

kommuneplan og/eller samtykkebehandling). Det er ønskelig å kunne gi kommunene 

mulighet for å dimensjonere opp og vurdere utstrekningen av f.eks. handelsområder 

gjennom en områdereguleringsplan fremfor at dette må vurderes i kommuneplanens 

arealdel eller i en kommunedelplan. 

Vi støtter intensjonen i kap.4.6 om økt arealeffektivitet gjennom å gå i høyden. Alternativ 

plassering av parkeringsareal burde også stimuleres i det nye planforslaget. Da kunne en 

bryte opp «uendelige» parkeringsareal. 

Erfaringene med planen i Aust-Agder har vært at den nok har blitt opplevd som noe av en 

tvangstrøye. Den nye planen må bli et fleksibelt verktøy for å oppnå ønsket 

samfunnsutvikling i landsdelen. Derfor bør den legge føringer for å kunne foreta 

helhetsvurderinger der hensynet til oppfølging av planen underordnes andre sterke 

samfunnsbehov og ønsker. 

Ved behandlingen 13.mars 2023 ønsket kommunedirektørutvalget at følgende punkt ble 

innarbeidet i høringsuttalelsen: 
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        Lyngdal 15. mars 2023 

Siri Asdal 

Østre Agdersamarbeidet 

 

Rita Hansen 
Setesdal interkommunale politiske råd 
 

 

Rapportering på prosjekt «Rekruttering og mobilisering til desentralisert vernepleie». 

Viser til dagens telefonsamtale med Siri Asdal og tidligere e-poster, og sender over 

tilbakemelding på tilsendte spørsmål. Studiesenteret sender lik e-post til begge regioner med 

kopi til styringsgruppen. 

Det kom klart fram i det siste møtet i styringsgruppa at man ikke kommer lengre i prosjektet.   

Prosjektet er drevet etter intensjonen i Lister regionen. Her er det ansatt en dedikert ressurs 

(100%) og en sosiale medier-medarbeider (SoMe) i 50%. SoMe-medarbeideren ble ansatt 1. 

september for å gjøre en innsats i alle tre regionene. Medio mars er det derfor godt over 200 

søkere til desentralisert vernepleie, og det blir grupper/klasser i alle tre regionene. Setesdal og 

Østre Agder har nytt godt av SoMe-medarbeideren som er betalt og organisert av Lister 

Kompetanse gjennom prosjektmidlene. Denne stillingen avsluttes med rapport til Lister 

Kompetanse i april.  

I Lister har prosjektlederen blant annet jobbet med igangsetting av studiekompetansegivende 

undervisning og veiledning i samarbeid med Karriere Agder. Vi har fått til undervisning på 

kveldstid for dem som er i full jobb. Det er informert i alle våre seks kommuner, samt i Dalane og 

i Lindesnes, ut fra planen. Kommunestyrene har fått informasjon, institusjoner er besøkt og det er 

deltatt på utallige personalmøter, både innen helse og omsorg, habilitering, NAV osv. (jfr. egen 

rapportering). Lister kommer til å søke videreføring av prosjektet i egen region, blant annet med 

koordinator for studiet og rekruttering til kommende studier (eks. ingeniør og sykepleie).  

Det vi ikke har oppnådd, er at region Setesdal og Østre Agder har ansatt en fullfinansiert person 

som skal jobbe dedikert med rekruttering, mobilisering og veiledning til høyere utdanning. I første 

omgang til vernepleie, og senere til neste opptak på sykepleie og andre studietilbud på 

universitet, høyskole og fagskolenivå. Vi syns det er trist at vi ikke fikk gjennomført prosjektet 

etter intensjon og plan. Vi tror det hadde vært nyttig for de to andre regionene å få prøvd ut 

Listermodellen i full skala, men har tatt til etterretning at det har blitt formidlet at det ikke trengs 

en slik ressurs.   

Styringsgruppa var på sist møte enige om at: «Det kan være hensiktsmessig å sette ned en 

politisk arbeidsgruppe som sammen med representant fra AFK (Agder FK) som jobber videre 

med mulig samarbeid. Prosjektet var tenkt å gi regionene dedikerte stillinger, langsiktighet i 

rekrutteringsarbeid, kompetansekartlegging, kompetansebygging, forutsigbarhet og mekling».  
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Søknadsfrist til studiet er 15. april, og med den siste kampanjen som nå går ut i SoMe anser vi 

denne delen av prosjektet som avsluttet når rapporten er avlevert.  

SLK skriver rapport til HK-dir på bakgrunn av innsendte rapporter fra regionene. Styringsgruppen 

vil ikke at regionenes rapport skal legges ved endelig rapport, jfr. referat fra styringsgruppemøtet 

03.03.23. Regionene får kopi av rapport.  

Regionene sender etter avtale spesifisert faktura på medgåtte timer og utgifter til Studiesenteret 

Lister Kompetanse snarest. Kostnadene må fordeles på 2022 og 2023. Beløpene utbetales i 

mars.  

Vi ønsker å samarbeide med Setesdal og Østre Agder om ulike prosjekt i framtida. Målet vårt er 

hele tiden fullfinansierte desentrale studieplasser. Forutsigbarhet og tilrettelegging er viktig for 

studenter i regionene. Derfor tror vi det er særdeles viktig at regionene samarbeider for å oppnå 

dette.  

 

Vennlig hilsen 

Hilde Strømme 

Daglig leder 

941 68 444 

www.listerkompetanse.no 

  

 

 

https://ddvest-my.sharepoint.com/personal/hilde_stromme_listerkompetanse_no/Documents/Skrivebord/www.listerkompetanse.no


Forslag til uttale fra representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt 

Politisk Råd): 

 

UTBYGGING VED HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I FLØDEVIGEN  

Østre Agder samarbeidet er gjort kjent med at Havforskningsinstituttet har 

økonomiske utfordringer for året 2023. Vi anmoder imidlertid om at våre 

politiske toppledere bidrar til at utbyggingen i Flødevigen videreføres på tross av 

dette, da prosjektet forventes å gi stor nytte for samfunnet, har lave kostnader 

og det er et samlet sterkt ønske i regionen om en kapasitetsutbygging. Prosjektet 

har også på plass betydelig egenfinansiering via leieinntekter fra UIA, Arendal 

kommune og tilskudd fra Agder fylkeskommune. 

Utbygging ved i Flødevigen er nødvendig på grunn av den økte etterspørselen 

etter kunnskap om kystsonen på hele kysten av Norge, blant annet også dagens 

fokus på Oslofjorden og Skagerrak (jfr Statsministererklæringen), Raet 

Nasjonalpark , oppfølging av FN`s naturavtalen Montreal avtalen osv  

 Samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og UiA har hatt en svært 

positiv utvikling de ti siste årene. Forskningsstasjonen i Flødevigen er 

gjennom sin etablerte infrastruktur, nærhet til sjøen og kompetansemiljø 

innen kystforskning, det naturlige fysiske treffpunktet for forskere og et 

stadig økende antall studenter. Plassmangel m.h.t. kontorer, laboratorier 

m.m. er nå en begrensende faktor for å videreutvikle samarbeidet og 

prosjektporteføljen. Det er fare for at samarbeidet mister moment 

dersom utbyggingsplanen utsettes nok en gang. 

 Det er et samlet sterkt ønske i regionen om en kapasitetsutbygging i 

Flødevigen for bl.a. å kunne tilby Universitetet i Agder og Arendal 

kommune kontorplasser. UiA har siden 2018 signalisert ønske om 15 

kontorplasser og har finansiering klar på sin del. 

 Det foreligger et ferdig utarbeidet areal og funksjonsprogram. Det 

forutsettes at kostnadsrammen holdes under 50 mill.  Agder 

fylkeskommune har gitt solid økonomisk støtte til utbyggingen (10 mill. 

NOK). 

 Miljøet i Flødevigen har vist at de tilpasser seg nye utfordringer (nå sist 

innen kunstig intelligens og innovasjon). Publiseringsaktiviteten i gode 

internasjonale journaler er meget bra, med over 50 publikasjoner ute i 

topp journaler de siste 2 årene. 



 Kystforskning er et svært relevant fagområde i Norge, og miljøet i 

Flødevigen er i vekst både når det gjelder HI og UiA's personale. Totalt 

antall medarbeidere i Flødevigen har vokst betydelig og utgjør nå 55 

medarbeidere. 

 En utvidelsen kan legge til rette for at Norge kan hente ut økte ressurser 

fra internasjonale finansieringskilder. Da primært ulike EU-program. 

Dette med bakgrunn i den ledende rolle fagmiljøet i Flødevigen har 

innenfor ulike aspekt av forskning på kystsonen. 

 

Oppsummert: En utbygging i Flødevigen vil forbedre Havforskningsinstituttets 

kunnskapsproduksjon for kystsonen i Norge og på  Agder. Dette vil også bidra til 

regional utvikling sammen forvaltningsmiljøene og Universitetet i Agder. 

Prosjektet forventes å gi stor nytte for samfunnet og være økonomisk lønnsomt 

over tid. 

 



Innspill fra
Østre Agder-samarbeidet IPR

under kontaktmøtet med fylkesutvalget 14.mars 2023



Samarbeid med fylkesutvalget om påvirkning av nasjonale 
myndigheter

• Lave driftsrammer for fengsler i regionen får negative konsekvenser for 
soningsforhold og for de innsattes forutsetninger for å lykkes i livet etter 
avsluttet soning.

• Reduserte rammer for statlige virksomheter hindrer ønsket 
samfunnsutvikling. Havforskningsinstituttet mangler evne til å bidra under 
videreutvikling av deres avdeling i Flødevigen. Statsforvalteren mangler 
kapasitet til å ivareta sine oppgaver når næringsutvikling i regionen skjer 
hurtig og det er behov for raske avklaringer overfor aktuelle internasjonale 
næringsetableringer.



Likeverdighet i samarbeidet mellom forvaltningsnivåene

• Kommunene er bekymret for de signaler som foreligger 
gjennom forslaget til regional plan for senterstruktur – viktig at 
fylkeskommunen unngår å bli oppfattet som en 
«overkommune».

• Samhandling omkring utvikling av arealregnskap som verktøy 
for vekst og utvikling, og for å sikre naturmangfold. Helhetlig 
blikk på arealforvaltningen i Agder.



Opplæringstilbud tilpasser samfunnets behov

• Østre Agder-samarbeidet støtter fylkeskommunens arbeid for å utvikle det 
videregående opplæringstilbud slik at det er tilpasser behovet i privat og offentlig 
sektor. 

- Nye behov i industrien – Morrow Batteries/Biozin/mfl.

- Færre barn og ungdom og flere eldre – krever endret bruk av ressurser i 
offentlig sektor.

• Samhandling mellom fylkeskommune og kommune for å nå innbyggere uten 
formell utdanning, slik at de minimum er sikret formalkompetanse på 
videregående nivå. 

• Fylkeskommunens etablering av et digitalt utdanningstilbud på videregående 
nivå, hilses velkommen.

• Nasjonale myndigheter må mobiliseres for å presse på NOKUT for godkjenning 
av utdanningstilbud ved Fagskolen i Agder. Godt initiativ fra fylkesordfører.



Fritidstilbud som når hele fylkets befolkning

• Positivt fylkeskommunalt initiativ for etablering av dagstur hytter 
i alle kommuner. Samtidig er det ønskelig at fylkeskommunen 
involverer seg i tilrettelegging for fritidsaktivitet som er gratis og 
som når mange. Hos oss brukes badeplassene Tjenna, 
Storesand og Osevollen av innbyggere i alle aldre. Likeledes 
turområder som Øynaheia og Hove/Spornes. Alle Agders 
regioner har slike områder som er av nasjonal og regional verdi. 
Gjennom tilrettelegging langs vassdragene i landsdelen gir vi 
vesentlige bidrag til utvikling av reiselvsnæringen.



Kulturtilbud som brukes av mange!

• Det er fare for at store kultursatsinger i Kristiansandsregionen, i form av 
investeringer og framtidige driftsutgifter, binder opp store delen av 
fylkeskommunens satsing på kultur. Hele Agder må synliggjøres i en 
kulturell sammenheng.

• En landsdel preget av festivaler og frivillige kulturuttrykk. Kommunene har 
hovedeierskapet til festivalene, men fylkeskommunen bør ikke melde seg 
helt ut.



Oppfølging av Regionplan Agder 2030 gjennom #Vårt Agder

Positive trekk

• Gjennomgående god måloppnåelse knyttet til vekst i folketall.

• God oppfølging av infrastruktur satsing i regi av 
fylkeskommunen for å legge til rette for næringsutvikling.

• Positiv trend for fullføring av videregående utdanning.

• Spennende næringsetableringer.

• Digitale plattformer gjør planinformasjon lett tilgjengelig for alle.



Oppfølging av Regionplan Agder 2030 gjennom #Vårt Agder

Utfordrende utviklingstrekk

• Ingen vesentlig økning i sysselsettingsnivået i Østre Agder, vi øker 
om lag som resten av landet.

• Ingen vesentlige forbedringer på likestillingsindikatorer.

• Økte levekostnader øker utfordringene for innbyggere med lite å rute 
med.

• Pressede offentlige tjenestetilbud – helse med fastlegekrise og sterkt 
press på Sørlandet sykehus både økonomisk og kapasitetsmessig.

• Rekruttere og beholde internasjonal arbeidskraft. 8



Oppfølging av Regionplan Agder 2030 gjennom #Vårt Agder

Usikre utviklingstrekk

• Usikkerhet knyttet til videre utbygging i veisektoren.

• Mangler et tydelig løft for reiselivsnæringen.

• Behov for styrket kraftnett.



Oppfølging av Regionplan Agder 2030 gjennom #Vårt Agder

Forberedelse av ny revisjon av regionplanen

• Hvordan kan vi samhandle i forberedelsene av ny plan?

• Når kan utviklingen gjøre det nødvendig å iverksette ny plan 
prosess sett i lys av samfunnsutviklingen? Erfaringen fra Nord-
Sverige viser at Agder kan oppleve svært raske endringer!



Takk for oppmerksomheten!
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