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Status

• Fylkesutvalgene vedtok på tirsdag (29. januar) å sende planen på 
høring

• Frist for innspill: 1. april / 26. april

• I høringsperioden dialogmøter med hovedmålgruppene

• Planlegging av en høringskonferanse

• Koordinering med innspillsrunde til Veikart for bedre levekår



Hvordan Setesdal har vært involvert i planarbeidet

• Bjørn Ropstad, medlem i politisk referansegruppe (Sørlandsrådet)

• Aasmund Lauvdal (rådmann Bygland kommune), medlem i administrativ styringsgruppe 
(Rådmannsgruppen Agder 2020)

• Rita Hansen (daglig leder Setesdal regionråd), medlem i arbeidsutvalget og i 
arbeidsgruppe Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

• Runar Granheim (rådgiver Setesdal regionråd), medlem i arbeidsgruppe verdiskaping og 
bærekraft

• Line Håberg Løvdal (rådgiver oppvekst i Evje og Hornnes kommune), medlem i 
arbeidsgruppe utdanning og kompetanse

• Dagfinn Torkildsen (leder samfunnsutvikling og teknisk enhet i Valle kommune), medlem i 
arbeidsgruppe transport og kommunikasjon

• Torunn Charlotte Nyberg (kultursjef i Valle kommune), medlem i arbeidsgruppe kultur







Innhold i planutkastet

• Agder – en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår

• Utfordringer og muligheter for Agder i 2019

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

• Verdiskaping og bærekraft

• Utdanning og kompetanse

• Transport og kommunikasjon

• Kultur

• Oppfølging av planen



Innhold i planutkastet - enkeltkapitlene

1. Fremtidsbilde Agder

2. Mål mot 2030

3. «Veien til målet»



Agder – en bærekraftig region med lave utslipp og 
gode levekår

Hovedmål:

Utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 
økonomisk bærekraftig region – et attraktivt 
lavutslippssamfunn med gode levekår.

Hovedmålet innebærer å bruke hele Agder og sørge 

for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode.



Fem hovedsatsingsområder:

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og 
distrikter

• Verdiskaping og bærekraft

• Utdanning og kompetanse

• Transport og kommunikasjon

• Kultur

Tre gjennomgående perspektiver:

• Næringsutvikling og samarbeid om nye 
arbeidsplasser

• Levekår, likestilling, inkludering og 
mangfold

• Klima og miljø



Utfordringer og muligheter i Agder 2019

• Demografisk utvikling

• Potensialer for verdiskaping

• Utdanning og kompetanse

• Sysselsetting

• Spesielle utfordringer i deler av Agder

• Likestilling, inkludering og mangfold 

• Transport og kommunikasjon

• Klimaendringer og miljøutfordringer

• Kultur og idrett

• Agder som internasjonal region



Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter



Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

Mål

1. Det er attraktive og varierte bo- og arbeidsmarkeder i hele Agder.

2. Byer, tettsteder og bygdesentre er utviklet kompakt og med kvalitet. 
Stedene har gode og inkluderende bomiljøer og møteplasser.

3. Kommunesentrene har et variert arbeidsliv, tjeneste- og 
opplevelsestilbud.

4. Flere har tilgang på bolig og bomiljø tilpasset sin livssituasjon.



Verdiskaping og bærekraft



Verdiskaping og bærekraft

Mål

1. Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert. 

2. Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på 

nye potensialer for bærekraftig verdiskaping.

3. Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med 

akademia og offentlig sektor.

4. Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser 

og naturressurser.



Utdanning og kompetanse



Utdanning og kompetanse

Mål

1. Sysselsettingen har økt, særlig for utsatte og marginaliserte grupper. 

2. Det har skjedd betydelige forbedringer når det gjelder likestilling, 
inkludering, fysisk og psykisk helse.

3. Barnehager, skoler, høyere utdanning og bedrifter fremmer helse, trivsel 
og læring.

4. En høyere andel elever og studenter gjennomfører videregående 
opplæring, fagskole og høyere utdanning.

5. Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel i det regionale 
arbeidsmarkedet.

6. Agder er internasjonalt anerkjent som kompetanseregion for fremtidens 
produksjon, distribusjon og bruk av energi.



Transport og kommunikasjon



Transport og kommunikasjon

Mål

1. All utbygging skjer etter prinsippene om samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.

2. Der er etablert miljøvennlige, effektive og sikre mobilitetsløsninger som 
dekker innbyggernes og de besøkendes behov. 

3. Nødvendig infrastruktur for et lavutslippssamfunn er bygd ut.

4. Andelen reiser som foretas til fots, med sykkel og med kollektiv er økt. 

5. Infrastruktur for transport og kommunikasjon er tilpasset 
ekstremsituasjoner.

6. Digital infrastruktur er robust, har god kapasitet og internasjonal 
tilknytning. 



Kultur



Kultur
Mål

1. Kultursektorens aktivitet innen forskning og utvikling er over 
landsgjennomsnittet.

2. Tettheten av kunstnere og kulturarbeidere er den høyeste i landet utenfor 
Oslo.

3. Verdiskapingen knyttet til kystkultur, kulturarv i indre bygder og 
trehusbyene har økt.

4. Samarbeidet mellom kultursektoren og reiselivet om kulturturisme har 
oppnådd nasjonal status. 

5. Alle innbyggere har like muligheter til å delta på fellesarenaer for kultur 
og idrett og til å utvikle egne kreative evner.

6. Alle innbyggere opplever å ha god tilgang til et bredt spekter av kultur-
og idrettstilbud i nærområdet. 



Handlingsprogram og oppfølging av planen



Innhold i utkast til handlingsprogram

1. Innledning med generell beskrivelse av 
oppfølgingen

2. Mål mot 2030

3. Tiltak (veien til målet) med «ansvar for 
oppfølging og samarbeidspartnere»



Oppfølging jf. utkast til første handlingsprogram

• Ikke fasitsvar eller helt konkret kjøreplan.

• Tiltakene må konkretiseres ytterlige.

• Ressursbehovet må avklares.

• Planlagt årlig rullering av handlingsprogrammet -
i dialog med kommuner, regionråd, regional stat 
og andre samfunnsaktører. 

• Handlingsprogrammet må ses i sammenheng 
med Klimaveikart Agder og Veikart for bedre 
levekår.

• Samarbeids- og utviklingsavtalene mellom 
fylkeskommunen og kommunene.



Innspill fra arbeidsutvalget, administrativ og politisk styringsgruppe

• Aktiv involvering i årlig rullering av handlingsprogrammet.

• Regionplan Agder 2030 må inn i opplæringen for de nye folkevalgte.

• Planen må forankres godt i kommunene. Kommunene må forpliktes til å ta 
regionplanen innover seg i sine kommuneplaner. En må være enige om 
visjon, retning og mål.

• Planen bør også kommuniseres overfor folk flest.

• Vurder å lage en 3 minutters film om innholdet i Regionplanen som rask 
info/opplæring.



Veien videre



Takk for oppmerksomheten


