
 

 

MØTEINNKALLING LISTERTING 

Sted:   Tingparken, Hægebostad 

Dato:  Mandag 11.02.2019     

Tidspunkt:  kl 0900 – 1500 

 

Listertinget er i år, som i fjor, lagt til Tingparken i Hægebostad.  På dette tinget ønsker vi å 

sette et særlig fokus på de store strukturelle endringene som vi nå får på Agder både i form 

av ny E-39, ny fylkeskommune og en felles fylkesmann.  Vi får også store omveltninger i 

regionstrukturen ved at det blir færre kommuner og færre regioner.  Region Kristiansand vil 

som følge at innlemmelse av Nye Lindesnes nå utgjøre mer enn halvparten av folketallet på 

Agder, og «flankene» kjenner nok på faren for en ytterligere marginalisering.  Disse 

strukturelle endringene, sammen med den bakenforliggende samfunnsmessige utviklingen, 

betyr at det for Lister nå er viktig å gjøre noen klare samfunnsmessige prioriteringer. 

Fylkesutvalget har nylig vedtatt at det skal lages en fylkesdelsplan for Lister, med oppstart 

våren 2019.  Dette felles formannskapsmøtet er derfor en god arena for innspill og 

synspunkter.   

Flere av tiltakene i det vedlagte utkastet til handlingsprogram for Agder 2030 må 

konkretiseres ytterligere. I tillegg må ressursbehovet avklares. Derfor ber fylkesrådmannen 

høringsinstansene spesielt om innspill knyttet til oppfølging av planen. 

Handlingsprogrammet må ses i sammenheng med Veikart for bedre levekår, Klimaveikart 

Agder og de bransjespesifikke klimaveikart. I tillegg vil samarbeids- og utviklingsavtalene 

mellom fylkeskommunen og kommunene på Agder være et viktig instrument for 

konkretisering og forpliktende oppfølging av regionplanen. 

Samarbeid, kompetanseheving og koordinering er tre viktige stikkord fremover. 

Jon P Knudsen vil sammen med Ingunn Foss reflektere over muligheter og utfordringer, og 

sannsynligvis komme med konkrete innspill og oppfordringer. 

 

Det vil bli lagt opp til god tid til samtaler og diskusjoner. 

 

Vedlegg:   

 Høringsutkast første handlingsprogram Agder 2030 

 Veikart bedre levekår 

   



 
 

 
 

Program – Listerting 
 

 

09.00-09.15 

Velkommen v/ordfører og leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen. 
Listertingets rolle og hovedfokus i 2018 
 

09.15-0930 Listersamarbeidet – Kommunikasjons- og samhandlingsstrategi 

v/daglig leder Svein Vangen og prosjektleder Rebecca Reimers 

0930- 0945 Hvorfor er en fylkesdelsplan for Lister viktig for oss nå?                          

v/ordfører Jan Sigbjørnsen 

0945 - 1015 Agder 2030 – høringsdokument v/Manuel Birnbrich 

1015 - 1130 Hva knytter oss sammen.  Hva bringer oss videre?                           

Med utgangspunkt i høringsutkastet for Agder 2030 settes det av tid 

til refleksjoner omkring temaer regionen bør ha et særlig fokus på 

fremover. 

Ledet av kommunalsjef Inger Marethe Egeland og Svein Vangen 

1130 - 1215 Lunsj 

1215 - 1300 Veikart for bedre levekår v/folkehelsekoordinator Linn Gyland       

Det foregår flere store satsinger innenfor levekår og folkehelse på 

Agder i dag.  Det vil her bli gitt en orientering om hva det jobbes med 

og hvordan vi organiserer arbeidet her i Lister.  

1300 - 1315 Kaffepause 

1315 - 1430 I møte med regionreformen – hva nå Lister?              

v/førsteamanuensis Jon P Knudsen.                                                                      

I 2020 blir antallet kommuner redusert fra 428 til 358 og antall fylker 

halveres. Agder vil merke disse strukturendringene på flere måter. 

Betraktninger om Lister i Agder og Agder som landsdel. 

v/stortingsrepresentant Ingunn Foss 

1430 - 1500 Veien videre, oppsummering og konklusjoner. 

 

 

Velkommen 

Arnt Abrahamsen       Svein Vangen 

Ordfører og leder av Listerrådet     Daglig leder Listerrådet 


