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Invitasjon om deltakelse til interkommunalt samarbeid om sjøområdene på
Nordmøre
Saksfremstilling og prosjektbeskrivelse fra Orkide ligger vedlagt.
Økonomi
Kostnadene er 45 203 fordelt over to år. Utgiftene blir fordelt over to år og vil bli innarbeidet i,
og belastet, planavdelingens driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr 22 600 hvert år.

Rådmannens Innstilling
1. Averøy kommune slutter seg til arbeidet med felles sjøområdeplan for Nordmøre.
2. Kommunen stiller med egne ressurser opp til 2 månedsverk over to år for å utarbeide
plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
3. Kommunen bevilger kr 45 203 over to år som sin andel av felleskostnadene i hht. til
vanlig ORKidé-nøkkel. Kostnadene blir fordelt over to år og vil bli innarbeidet i, og
belastet, planavdelingens driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr 22 600
hvert år. Dette forutsetter at annen finansiering ikke tilkommer prosjektet.

Behandling i Averøy formannskap - 30.04.2013
Høyre fremmet følgende forslag: Nytt punkt 4: For å sikre en best mulig medvirkning i prosessen
ber Averøy kommune om at politisk styringsgruppe for implementering vassforskriften
involveres.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets forslag:
1. Averøy kommune slutter seg til arbeidet med felles sjøområdeplan for Nordmøre.
2. Kommunen stiller med egne ressurser opp til 2 månedsverk over to år for å utarbeide
plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
3. Kommunen bevilger kr 45 203 over to år som sin andel av felleskostnadene i hht. til
vanlig ORKidé-nøkkel. Kostnadene blir fordelt over to år og vil bli innarbeidet i, og
belastet, planavdelingens driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr 22 600
hvert år. Dette forutsetter at annen finansiering ikke tilkommer prosjektet.
4. For å sikre en best mulig medvirkning i prosessen ber Averøy kommune om at
politisk styringsgruppe for implementering vassforskriften involveres.

Behandling i Averøy kommunestyre - 13.05.2013

Kommunestyrets vedtak – enstemmig:
1. Averøy kommune slutter seg til arbeidet med felles sjøområdeplan for Nordmøre.
2. Kommunen stiller med egne ressurser opp til 2 månedsverk over to år for å utarbeide
plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
3. Kommunen bevilger kr 45 203 over to år som sin andel av felleskostnadene i hht. til
vanlig ORKidé-nøkkel. Kostnadene blir fordelt over to år og vil bli innarbeidet i, og
belastet, planavdelingens driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr 22 600
hvert år. Dette forutsetter at annen finansiering ikke tilkommer prosjektet.
4. For å sikre en best mulig medvirkning i prosessen ber Averøy kommune om at
politisk styringsgruppe for implementering vassforskriften involveres.
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