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Deltagelse i interkommunalt samarbeid om sjøområdene på Nordmøre
Vedlegg
1 Invitasjon til deltakelse i prosjektet; Interkommunalt samarbeid om sjøområdene på
Nordmøre

Saksopplysninger
Etableringen av et interkommunalt samarbeid for sjøområdene på Nordmøre har stått høyt på
agendaen regionalt i lang tid. Den 26. mai 2011 sendte ORKide en henvendelse til Møre og
Romsdal fylkeskommune om ønsket om å etablere et interkommunalt samarbeid om
sjøområdene. Fylkeskommunen var positiv til inititativet og man har fått tilsagn på 1.6 millioner
fra fylket til å gjennomføre prosjektet.
På ORKide-møtet i Rindal i juni 2012 ble det satt ned ei arbeidsgruppe bestående av sju av
ORKide-kommuner. Gruppas mandat var bl.a å utarbeide en prosjektbeskrivelse av et
interkommunalt samarbeid om sjøområdene. Tingvoll var representert i denne arbeidsgruppa, og
den som deltok var Inger Helene Sira. Gruppa fant på møtet at det var hensiktsmessig at alle
ORKide-kommunene var med på det videre arbeidet. Lokal forankring i hver kommune ble
forsikret gjennom deltagelse gjennom hele prosessen. I tillegg til ORKide-kommunene (med
unntak av Rindal), ble også Nesset invitert til å delta i videre prosessen. Nesset deltar for øvrig
også i et lignende samarbeid for Romsdalfjorden. Møre og Romsdal fylkeskommune har vært
involvert i hele prosessen, herunder deltatt på samtlige arbeidsgruppemøter.
Arbeidsgruppa har i høst og vinter arbeidet fram prosjektbeskrivelse, plan for organisering,
medvirkning og finansiering, stillingsbeskrivelse til prosjektlederstillingen, samt jobbet for å
skaffe ytterligere midler til prosjektet. I tillegg har arbeidsgruppa anbefalt at prosjektet skal løses
ved å ansette etter vertskommunemodellen i ORKide. Det interkommunale samarbeidet for
sjøområdene skal organiseres som et prosjekt over to år, hvor det ansettes en prosjektleder i
fullstillingen over disse to årene.
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I prosessen framkom det at både Tingvoll og Surnadal ønsket å være vertskommune for
prosjektet. Rådmannen er svært glad for at Tingvoll fikk tillitt og ansvar som vertskommune for
dette betydningsfulle prosjektet. Moment som ble vektlagt var bl.a beliggenhet på Nordmøre
(sentralt både når det gjelder tilgang til kompetansemiljøer og beliggenhet i selve sjøområdet),
Tingvolls rolle som økokommune, samt kommunens heldige situasjon med intern kompetanse
både planfaglig, og marin- og vannforvaltning.
Saken har vært behandlet flere ganger i arbeidsutvalget i ORKide, og den 8. april d.å. ble det
sendt ut en invitasjon til Nordmørskommunene til å delta på dette prosjektet. Invitasjon og
prosjektbeskrivelse ligger vedlagt saken.
Vurdering
Rådmannen mener at et interkommunalt samarbeid for sjøområdene på Nordmøre vil være
avgjørende på en rekke punkter for Tingvoll og regionen. Generelt sett vil en suksessfull
gjennomføring av prosjektet være en stor styrke for ORKide-samarbeidet. Det å kunne oppnå
samhandling, samarbeid og konklusjoner på et så viktig og krevende tema vil bety et stort steg i
riktig retning for Nordmøre. Sjøområdene og de marine ressursene kjenner som oftest ingen
kommunegrenser, og det er dermed utslagsgivende å oppnå et godt samarbeid for å løse
nåværende og framtidige problemstillinger knyttet til dette.
Dersom man oppnår prosjektmålene angitt i prosjektbeskrivelsen, vil man også kunne få ei mer
bærekraftig forvaltning av de marine ressursene. Dette vil være positivt for havmiljøet, som
muligens har vært en undervurdert en del av Tingvolls økokommuneforvaltning. For det tredje
vil det kunne forenkle og lette saksbehandlingsprosesser i hver enkelt kommune på temaer som
omhandler sjøområdene. Man vil også øke vår kunnskap om sjøområdene og i regionen,
deriblant om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk. Og til slutt, men også svært viktig
for Tingvoll kommune, så vil prosjektet gi oss et kunnskapsgrunnlag for å bedre kunne legge
rette for mer og effektiv næringsrettet virksomhet i sjøområdene.
Rådmannen anbefaler derfor at Tingvoll kommune, med ovennevte vurdering og som
vertskommune prosjektet, takker ja til invitasjonen. Det anbefales også at formannskapet
prioriterer økonomiske midler til dette arbeidet.
Økokommunevurdering:
Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha
Positiv
x
Evt. merknader: Prosjektet vil forhåpentligvis bidra til en mer bærekraftig
forvaltning av sjøområdene våre og i regionen
Nøytral
Negativ
effekt på kommunens arbeid som økokommune.
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar at:
1. Tingvoll kommune slutter seg til arbeidet med felles sjøområdeplan for Nordmøre
2. Tingvoll kommune stiller med egne ressurser tilsvarenede to månedsverk over to år for å
utarbeide plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
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3. Tingvoll kommune bevilger 31 138 kroner fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto
fordelt over to år som sin andel av felleskostnadene i hht til vanlig ORKide-nøkkel. Dette
forutsetter at annen ekstern finansiering ikke tilkommer prosjektet.
4. Formannskapet delegerer det videre arbeid med denne prosessen, inkludert oppnevning
av representant(er) til arbeidesgrupp (er) mv. til rådmannen.

Behandling i Formannskapet - 14.05.2013
Kristin Sørheim, SP – stilte spørsmål vedr. sin habilitet på grunn av at hun har søkt på stillingen
som prosjektleder stillingen.
Det ble stemt over habiliteten til Kristin Sørheim, SP – formannskapet fant representanten
Sørheim inhabil. Jfr. forvaltningsloven §6- 2. ledd.

Peder H. Aasprang, SP la fram forslag om å endre pkt. 3 til:
”Tingvoll kommune bevilger 31 138 kroner fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto sin
andel av felleskostnadene i hht til vanlig ORKide-nøkkel. Dette forutsetter at annen ekstern
finansiering ikke tilkommer prosjekte”
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over innstillingen med vedtatt endring, som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at:
1. Tingvoll kommune slutter seg til arbeidet med felles sjøområdeplan for Nordmøre
2. Tingvoll kommune stiller med egne ressurser tilsvarende to månedsverk over to år for å
utarbeide plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
3. Tingvoll kommune bevilger 31 138 kroner fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto
som sin andel av felleskostnadene i hht til vanlig ORKide-nøkkel. Dette forutsetter at
annen ekstern finansiering ikke tilkommer prosjektet.
4. Formannskapet delegerer det videre arbeid med denne prosessen, inkludert oppnevning
av representant(er) til arbeidsgrupp (er) mv. til rådmannen.

Behandling i Kommunestyret - 23.05.2013
Det ble stemt over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar at:
1. Tingvoll kommune slutter seg til arbeidet med felles sjøområdeplan for Nordmøre
2. Tingvoll kommune stiller med egne ressurser tilsvarende to månedsverk over to år for å
utarbeide plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
3. Tingvoll kommune bevilger 31 138 kroner fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto
som sin andel av felleskostnadene i hht til vanlig ORKide-nøkkel. Dette forutsetter at
annen ekstern finansiering ikke tilkommer prosjektet.
4. Formannskapet delegerer det videre arbeid med denne prosessen, inkludert oppnevning
av representant(er) til arbeidsgrupp (er) mv. til rådmannen.
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