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Programoversikt
Fredag 21. Oktober
Riksnyheter hver hele time kl 06-08 og 10-15
Samt 15:30,ca.16:20 og kl 17-18
05:00 Musikkmix
08:45 Over en åpen bibel
09:00 Oppslagstavla
09:05 Andakt
09:30 Vindu mot livet v/John Hardang
10:00 God Morgen, Lister - Nyheter & aktuelt
11:00 LISTER til 2030
13:05 FARSUND KOMMUNESTYRE - Opptak
15:30 Listerhelg - Nyheter & aktuelt
17:05 Country Gospel Time v/Per Govertsen
18:05 LISTER til 2030 (R)
20:00 Min Musikk v/Torrey
21:00 Kveldssending 

Sé el primero de tus amigos en indicar que le 
gusta esto.
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0544 E18 Østerholt. Vogntog har 
kjørt feil i forbindelse med omkjøring 
på stedet-kommet inn i motgående 
kjørefelt. Har fått hjelp av

0445 Rona. Politiet finner en bil som 
er internt etterlyst. Kort etter blir 3 
menn 29/35/39 pågrepet i nærheten 
av denne. Den ene personen

Agder politi OPS
@AgderOPS

Agder politi OPS
@AgderOPS

Kommuner

Akkurat nå:
Bingotopp: 5.000,-
(Bingo hver torsdag kl 20:20)

Siste: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet
Har du nyhetstips?: Tlf 38 34 31 90 (10-15) | Journalist: 90 36 46 77 | E-post 

12.05.2016 09:29 
Sørlandet: Agderfylkene med i internasjonalt prosjekt om uthavner

Annonse:

Annonse:

Skrevet av: Tommy Utheim | Bilde: Arkivbilde

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Aust-Agder fylkeskommune, skal 
gå med i et INTERREG EUROPA-prosjekt kalt HERICOAST. Prosjektet har som mål å styrke forvaltningen 
av kulturlandskaper i kystsonen. Regionene som deltar i prosjektet opplever at kystsonene er under et 
stadig stigende press for en endret og mer effektiv utnyttelse av kystarealer som følge av urbanisering, 
turisme, industrialiseringen i fiskerisektoren samt endringene i transportsektoren. Prosjektet er et samarbeid 
mellom regioner og institusjoner i Nederland, Irland, Spania, Italia og Romania. Vest-Agder fylkeskommune 
vil være Lead Partner og Aust-Agder fylkeskommune regional samarbeidspartner.
Vest-Agder fylkeskommune bevilger totalt 1 080 000 kroner i perioden 2016-2018 til prosjektet.  Til å 
gjennomføre prosjektet ansettes en prosjektleder i en 2,5-årig stilling med delt arbeidssted i Vest- og Aust-
Agder.
Agders uthavner er verdifulle kulturmiljøer som forteller om seilskutetrafikken gjennom Skagerak, og Nord-
Europas viktigste handelsrute i perioden forut for den industrielle revolusjonen. Uthavnene er i dag attraktive 
feriesteder og viktige attraksjoner i en landsdel med økende befolkning og press på kystområdene. God 
forvaltning av uthavnsområdene er en forutsetning for å ta vare på kulturmiljøene, sikre en bærekraftig 
utvikling. Det er behov for å samordne kunnskapsgrunnlag, formidling og forvaltning på lokalt og regionalt 
nivå.
Aust og Vest-Agder fylkeskommuner arbeider derfor sammen for å styrke vernet og kunnskapen om 
uthavnene i Agder. Agders uthavner i verdensklasse- felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 
er vedtatt i begge fylkeskommuner. Som oppfølging av strategien går fylkeskommunene sammen for å 
gjennomføre INTERREG-Europe prosjektet HERICOAST.
INTERREG-Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer 
mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. Det overordnede målet er å forbedre 
gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer ved å fremme erfaringsutveksling og 
politikklæring. Med mål om å utveksle erfaringer innenfor et spesifikt tema kan regioner fra ulikedeler av 
Europa arbeide sammen i tre til fem år. Hver region som deltar i et prosjekt skal utarbeider en handlingsplan 
for å omsette erfaringene i praktisk politikkutforming.

Kommentarer
Vi setter pris på kommentarer og ønsker å holde en saklig tone på våre kommentarfelt, derfor tolereres 
ikke innlegg som inneholder:

• Banning og upassende kjønnsutrykk
• Diskriminerende uttalelser mot grupper, folk osv
• Personangrep og usakligheter mot andre debattanter
• Injuriende og/eller udokumenterte påstander som også kan være straffbare og/eller belastende 

for personer/grupper
• Rasistiske og blasfemiske utsagn

Brudd på disse reglene vil medføre utestengelse fra våre kommentarfelt.
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