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Samarbeid om interkommunal kommundelplan for sjøområdene på Nordmøre
Vedlegg
1 Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre - forespørsel om deltakelse fra Nesset
kommune
2 Presentasjon kollegimøtet okt 2012

Rådmannens innstilling
Nesset kommune vil delta i ORKidé samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.
XX representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.
Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.
Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013
Det ble stemt over 1. og 3. avsnitt i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:
Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.
Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013
Nesset kommune vil delta i ORKidé-samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.

Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.
Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.
Behandling i Nesset kommunestyre - 07.02.2013
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Nesset kommunestyre - 07.02.2013
Nesset kommune vil delta i ORKidé-samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.
Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.
Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Saksopplysninger
Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidè) har tatt initiativ til å starte arbeid med å
utarbeide en interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.
Da planarbeidet omfatter Tingvollfjorden har ORKidè invitert Nesset kommune med i planarbeidet.
ORKidé har etablert et planprosjekt med en økonomisk ramme på 3,6 mill. kroner over to år, med
betydelig finansiering fra fylkeskommunens ”Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond”.

Prosjektmål:
1. Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene vedtatt av kommunene, med;
a. arealdel (kart/GIS),
b. bestemmelser og
c. planbeskrivelse med konsekvensvurdering
2. Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling
3. Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk
4. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase
Etter gjennomført prosjekt forventes nytten å bli:
 Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
 Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk
 Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
 Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen
Organisering
Planarbeidet skal organiseres som et prosjekt med en felles prosjektleder. Kontorplass og
arbeidstakertilknytning legges til én av kommunene (Tingvoll eller Surnadal) som blir vertskommune.

Prosjektet forankres juridisk i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid. Hvert
enkelt kommunestyre må fatte juridisk bindende vedtak for sine områder, jf. bestemmelsene om
kommunedelplan.
Arbeidsutvalget i ORKidé + en representant for Nesset kommune utgjør styringsgruppa for prosjektet.
Kommunene peker ut én representant hver til en arbeidsgruppe for daglig prosjektoppfølging i
kommunene. M&R fylkeskommune deltar som observatør i arbeidsgruppa. Planprosessen skal følge
reglene for kommuneplanlegging.
Økonomi
Hver kommune bevilger sin andel av kostnadene, og stiller ressurser i form av eget arbeid til
disposisjon for prosjektet i hht. prosjektplanen:
Post
1000 kr Merknad
Kostnader
Prosjektleder i 2 år
1 600 To årsverk inkl. sos.
Kontorhold, reise
200 Inkl. drift av styrings- og arbeidsgrupper
Utredninger, planlegging kommunevis
1 500 2 månedsverk/kommune á kr500/t
Konsulenttjenester
300 Noe ekstern bistand må påregnes
Sum
3 600
Finansiering
Eget arbeid i kommunene
Tilskudd MMV
Ikke på plass
Sum

1 500
1 600 Møre og Romsdal fylkeskommune
500 Orkidefordelt mellom kommunene, se under
3 600

Fordeling av kostnader mellom kommunene skjer med utgangspunkt i modellen fra IKT ORKidé,
framkommer i tabellen under.
ORKidé-fordelte kostnader:
Kristiansund
Tingvoll
Halsa
Smøla
Eide
Averøy
Sunndal
Surnadal
Aure
Nesset
Gjemnes
SUM INNTEKTER

148 034
31 138
22 898
25 951
33 063
45 203
54 250
47 229
33 452
30 591
28 192
500 000

Vurdering
Nesset kommune er allerede involvert i lignende planarbeid med utarbeidelse av interkommunal plan
for sjøareal – Romsdalsfjorden.
Rådmannen mener planleggingsprosjektet for sjøareal er i tråd med det som Nesset kommune har lagt
til grunn i kommuneplanprosessen. Her ble det påpekt behov for å vurdere fjordbassenget som helhet.
Dette gjelder både Eresfjorden/Langfjorden og Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden.

Rådmannen mener det er mer hensiktsmessig å delta i interkommunalt plansamarbeid enn å utføre eget
lignende arbeid om 2-3 år.
Økonomiske konsekvenser
I følge prosjektbeskrivelsen er det lagt opp til inntil 2 månedsverk i kommunal egeninnsats, og
kr 30 000 i prosjektfinansiering. Rådmannen tar høyde for noe større prosjektutgifter enn antatt og
foreslårat det avsettes kr 50 000 til prosjektet, finansieres ved bruk av Kraftfondet.

