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«Regional planstrategi skal angi 
hvilke planer og strategier som 
skal utarbeides eller endres i 
løpet av valgperioden.»
(fra innledningen til Agder sin regionale planstrategi)

«Planstrategien skal redegjøre for viktige 
regionale utviklingstrekk og utfordringer, 
vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og 
ta stilling til langsiktige utviklingsmål og 
hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom 
videre regional planlegging.
Den regionale planstrategien skal inneholde 
en oversikt over hvordan de prioriterte 
planoppgavene skal følges opp og 
opplegget for medvirkning i planarbeidet.»
(fra § 7-1 PBL)



• Utfordringer og muligheter for Agder
• Ønsket fremtidsbilde for 2030
• Bærekraftig utvikling:

• 1 hovedmål
• 5 satsingsområder
• 3 gjennomgående perspektiver
• 30 delmål
• 120 «veier til målet»

• Utarbeidet eget kunnskapsgrunnlag
• Omfattende medvirkning



Formål med Agders 3. generasjons planstrategi

• Rydde i antall planer: Ønskelig med færre planer som følges opp bedre 
(bred politisk enighet!)

• Oppdatere styringsdokumenter fra tidligere Aust-Agder eller Vest-Agder
• Planer som det er behov for for å nå målene i Regionplan Agder 2030
• Vurdering av planbehovet med bakgrunn i nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging



Resultatet av «ryddejobben»

(2019)

17 regionale planer
41 strategier

(2024)

15 regionale planer (minus 2)
16 strategier (minus 27)



Vedtatte plan- og strategiprosesser som skal 
igangsettes i denne perioden
Planer
1. Aktive liv i Agder ‒ Regional plan for fysisk 

aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse

2. Regional plan for naturmangfold

3. Regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Agder

4. Regional plan for senterstruktur og handel i Agder

5. Regional plan for mobilitet Agder 2030

6. Regionplan Lister 2030

7. Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-
plan)

8. Regional plan for Østre Agder

9. Regional plan for Setesdal

Strategier o.l.
1. Frivillighetsstrategi

2. Tannhelsestrategi

3. Energistrategi for Agder

4. Skolebruksplan for Agder

5. Strategi for kulturarv 2030

6. Handlingsprogram for fylkesveger 2021–2024

7. Strategi for høstbart vilt og høstbar innlandsfisk

8. Strategi om talentsatsinger i skolen

9. Strategi for studentenes velferd

10. Strategi for grunnopplæringen i Agder (eventuelt, 
avklares med Fylkesmannen og KS)

11. Smart spesialiseringsstrategi for Agder (eventuelt, 
under vurdering i forbindelse med pågående forprosjekt)



Hvorfor egne planer for delregionene på Agder?

«bruke hele Agder, og 
sørge for at utviklingen
kommer alle deler av 
Agder til gode»



Hvorfor egne planer for delregionene på Agder?



 ?









Er det en god idé med slike geografiske planer? 
(eks. Regionplan Lister 2030)
• Positivt:

• Prosessen kanskje viktigere enn selve planen
• Ble godt kjent med regionen, og regionen føler seg «sett»
• Mye medvirkning og «Kvinnespranget» som ny «merkevare»
• Viktige problemstillinger ble tatt opp som er spesielle for regionen

• Utfordrende: 
• Krevende start: finne ut hva regionen egentlig vil med den planen
• Forhold mellom ressursbruk og nytte
• Forhold til Regionplan Agder 2030 og andre regionale planer
• Misforståelser rundt eierskapet til planen
• Politiske omkamper
• Urealistiske forventninger til gjennomføringen og tiltak



Hvorfor egne planer for delregionene på Agder?

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nikolai Astrup: "Særlig i 
Listerregionen er det store 
ambisjoner, og her har man fått 
på plass en regionplan som går 
helt til 2030. For flere regioner 
kan det være lurt å lage slike 
gode planer, der flere jobber 
sammen om å se på hvordan en 
kan bli sterke sammen, fremfor 
å stå hver for seg".
- Intervju med Avisen Agder (Flekkefjords 
Tidende), publisert 18.11.2020



Dette har vi lært
1. Alle (!) vil ha færre planer, men samtidig ønskes det en plan for 

[plassholder for et viktig samfunnstema]
2. Troen på at det er en plan som vil løse de store samfunnsutfordringene 

er mye større enn forventet. 
3. Kunnskapen om hva regionale planer er og hva de betyr er enda mye 

lavere enn fryktet.
4. Det er utfordrende nok å utarbeide en god regional plan. Men det er 

overgangen fra plan til handling som er det aller vanskeligste.
5. Ønsket om spredt boligbygging og sterkt press fra distriktskommunene 

kom «som en kule» i 2020.
«Agder fylkeskommunen ser også verdien og nødvendigheten av spredt boligbygging 
i distriktene. Det må innarbeides som et perspektiv i planstrategien.»



Hva med en omvendt spørsmålsrunde?

• Hvordan bør et godt plansystem i et fylke se ut?
• Hva skal til for å lage et godt handlingsprogram? Bør KMD ta initiativ til at 

det forskes konkret på dette?
• Bør det være et nettverk for dem som jobber med regionale planer i 

fylkeskommunene der en
• utveksler erfaringer,
• diskuterer aktuelle planproblemstillinger,
• presenterer vellykkete planprosesser?



Takk for oppmerksomheten!

Jeg vil gjerne høre om deres erfaringer: 

manuel.birnbrich@agderfk.no
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