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Invitasjon om deltakelse til interkommunalt samarbeid om sjøområdene på
Nordmøre

Rådmannens innstilling
1. Eide 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 33 063 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, teknisk sitt driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr 16531,50
hvert år. Dette forutsetter at annen finansiering ikke tilkommer prosjektet.

Behandling i Planutvalg og utviklingsstyre - 13.05.2013

Enstemmig vedtak
1. Eide 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 33 063 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, teknisk sitt driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr 16531,50 hvert
år. Dette forutsetter at annen finansiering ikke tilkommer prosjektet.

Behandling i Eide kommunestyre - 30.05.2013

Vedtak (enstemmig):
1. Eide 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 33 063 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, teknisk sitt driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr 16531,50 hvert
år. Dette forutsetter at annen finansiering ikke tilkommer prosjektet.

Saksopplysninger
Invitasjon om deltakelse til interkommunalt samarbeid om sjøområdene på Nordmøre
Saksframstilling og prosjektbeskrivelse fra Orkide ligger vedlagt.
Økonomi:
Kostnadene er på kr. 33063.- fordelt over to år og vil bli innarbeidet i, og belastet, teknisk sitt
driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr. 16 531,50 hvert år.
Vurdering
En fellessjøområdeplan for kommunene på Nordmøre vil erstatte kommuneplanenes sjødel for
de enkelte kommunene. Planen skal se på de samlede sjøområdene for Nordmørskommunene og
vurdere bruken ut fra dette. Planen skal strekke seg til flomålet. Holmer og skjær inngår ikke i
sjøområdeplanen.
Det skal ansettes en egen prosjektleder for planarbeidet. Det er bestemt at det er Tingvoll
kommune som skal være vertskap for prosjektlederen.
Hver enkelt kommune skal bistå med inntil 2 månedsverk i 2 år for å bistå med eget arbeid for
prosjektet i henhold til prosjektplanen.
Det er satt en frist til 3. juni for å gi tilbakemelding om deltakelse.
Administrasjonen ser det som positivt å være med på en samlet sjøområdeplan for Nordmøre.
Dette er et tidkrevende arbeid som kommunen må bidra til, enten ved å delta i samarbeidet eller
å gjøre arbeidet selv ved rullering av kommuneplanen.

