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Regional samfunnsstrategi Lister
Areal – infrastruktur - miljø

• Hovedmålet i fase II :
– Etablere gode arenaer for samarbeid mellom 

kommunene, næringslivet, andre regioner, 
akademia og andre aktører



•Resultat
• Årlige regionale analyser, samarbeid med Telemarksforskning
• Strategisk næringsplan for Lister
• Ny møtestruktur i regionrådet
• Forskningsprosjekt « Legitimitet og bærekraftig i 

regionalutviklingen – erfaringer fra Listerregionen»
• Ny organisering av Listerrådet
• Lister Nyskaping
• Etablert et plan- og næringsnettverk
• Er nå i ferd med å utarbeide scenariet «Lister 2030» 



•Regional analyse Lister

http://188.226.186.49/report/10035/0/1

http://188.226.186.49/report/10035/0/1


Strategisk næringsplan

https://goo.gl/SU8VrL

https://goo.gl/SU8VrL


«Fra mottaker til avsender»
-Fokusprogram etablert fra 2016-

• Fokusprogram er en tematisk oppfølging av vedtatte planer
• Arena for fokusprogrammene er Listerrådet og Listerrådets 

møter
• Programmene skal arrangeres som dagssamlinger med stor 

vekt på politisk deltakelse

Mål
Sikre god forankring blant politiske og administrative 
beslutningstakere
Sikre en felles forståelse av mål, oppdrag og prosess
Utvikle felles ambisjoner og engasjement



Fokusprogram våren 2018
JANUAR FEBRUA

R MARS APRIL MAI JUNI

TEMA 12 
februar: 

LISTERTING
(Felles 
formannskapsmøte)

Arbeidsgruppe:

Arnt Abrahamsen, 
Margrethe Handeland, 
Jan Sigbjørnsen

TEMA 9 april:

Levekår/
Kompetanse

Arbeidsgruppe:

Per Sverre Kvinlaug
Margrethe Handeland

TEMA 11 juni:

Reiseliv

Arbeidsgruppe:

Thor Jørgen Tjørhom
Jan Kristensen



Forskningsprosjekt « Legitimitet og bærekraftig 
i regionalutviklingen – erfaringer fra 
Listerregionen»

https://goo.gl/cdNRGk

• Tett samarbeid mellom Byr- og dette 
prosjektet

• Rapporten konkluderer derfor med tre 
punkter som må løses for å skape en 
effektiv og legitim modell for bærekraftig 
verdiskaping i Listerregionen:

1.Varierende legitimitet.
2.Uklar rolleforståelse og styringsstruktur.
3.Resultatet er at næringssamarbeidet 
oppleves som lite effektivt og uoversiktlig.

https://goo.gl/cdNRGk


Tiltak 
Ny organisering av Listerrådet –
endring av vedtektene

• Orførerutvalget blir styre
• Rådmannsutvalget formaliseres
• Skiller tydeligere mellom administrativt og politisk 

samarbeid
• Listertinget formaliseres



Tiltak:
Lister Nyskaping revitaliseres

https://listernyskaping.no/

https://listernyskaping.no/


Tiltak:
Lister plan- og næringsnettverk etableres

Rådmannsutvalget vedtok egne statutter for nettverket i 
november 2017

Etablering av et plan- og næringsnettverk har blitt pekt på som et 
viktig grep for å videreutvikle det mellomkommunale samarbeidet 
innenfor regionalt plan- og utviklingsarbeid. I søknaden om 
nettverksmidler har vi løftet frem arbeidet med regionale planer og 
strategier, der miljø og klima vil stå sentralt. Her nevnes klima-, 
areal- og transportplan for Lister, Regionplan Agder2030 og Veikart 
for klima. 



Tiltak:

Scenario Lister 2030





Konklusjon
• ByR-programmet har bidratt til: 
– Nye arenaer for lokal samhandling
– Nasjonalt nettverk
– Viktig push-faktor for deltakelse i andre prosjekt
– Fått satt av tid og ressurser til administrativ og politisk 

samhandling og læring
– Regionen har samlet sett fått mer innsikt i egne 

forutsetninger for å lykkes.


