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Søknad om å forlenge prosjektet "Interkommunal kommunedelplan for
sjøområdene på Nordmøre" med ett år.
Vedlegg:
1 Oversendelse - Forslag til planprogram og søknad om å forlenge prosjektperioden
2 Sak 2 - Søknad om å forlenge prosjektperioden for interkommunal kommunedelplan for
sjøområdene på Nordmøre

Saksopplysninger:
Averøy kommune har mottatt søknad fra ORKidé om å forlenge prosjektet med utarbeidelse av
«Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» med tilhørende bevilgning av
dekking av felleskostnadene i ett ekstra år.
Prosjektet «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» gjennomføres for å
kunne kjøre en helhetlig og økosystembasert (bærekraftig) planleggingsprosess. Prosjektet har
som mål å få til en regional plan for bruk av sjøareal på Nordmøre for et sammenhengende og
dynamisk fjord- og kystsystem for 11 kommuner. Et forslag til planprogram er utarbeidet, og
arbeidet er mer omfattende enn man først så for seg.
Bakgrunnen for at man søker om en forlenging fra to til tre år er:
 Sjøområdeplan Nordmøre involverer 11 kommuner og vil trenge 3 år på å fullføre dette på en
hensiktsmessig og forsvarlig måte.
 Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess både for «Forslag til Planprogram og for
«Planen», hvor en tilstreber at interesserte parter i løpet av planprosessen vil få mulighet til
medvirkning i en eller annen form.
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 Planområdet omfatter en rekke ulike interesser og hensyn som skal tas inn i planarbeidet. For
å sikre et mest mulig helhetlig arealavveining skal alle interesser kartlegges og danne
grunnlag for videre utredninger og vurderinger. Arealforvaltningen skal være
kunnskapsbasert.
 Alle temadata søkes så langt som mulig digitalt fremstilt, og være av en slik kvalitet at de
danner grunnlag for en mest mulig helhetlig og bærekraftig forvaltning av sjøområdene.
Disse samles og inngår i en felles digital kunnskapsbase som vil være tilgjengelig for
fremtidig planlegging og forvaltning i planområdet. Møre og Romsdal Fylkeskommune stiller
ressurser til disposisjon for dette arbeidet, men vakanser i stilling medfører noe forsinkelse.
 At et tilsvarende pågående sjøplanprosjekt for Romsdalsfjorden med 5 kommuner utvider fra
2 til 3 år.
Økonomi:
Samme finansieringsmodell som er vedtatt for de to første prosjektårene legges til grunn. Hver
kommune bevilger sin andel av kostnadene, og stiller ressurser i form av eget arbeid til
disposisjon for prosjektet.

MMV har søknadsfrist 1. september 2014.
Fordeling
på kommunene,
forutsatt at
atsamtlige
alle kommunene
ORKidé-fordelte
kostnader: (forutsatt
kommunerdeltar:
deltar)
Periode
Antall år
Kristiansund
Tingvoll
Halsa
Smøla
Eide
Averøy
Sunndal
Surnadal
Aure
Nesset
Gjemnes
SUM INNTEKTER

Aug 2013 Aug 2015
2
148 033
31 138
22 898
25 951
33 063
45 203
54 250
47 229
33 452
30 591
28 192
500 000

Aug 2015 Aug 2016
1
74 017
15 569
11 449
12 976
16 532
22 602
27 125
23 615
16 726
15 296
14 096
250 000
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Videre prosjektplan og organisering vil avhenge av responsen fra den enkelte kommune.
Vurdering:
Averøy kommune vedtok i kommunesak 29/2013 – 13.05.13 å slutte seg til arbeidet med felles
sjøområdeplan for Nordmøre.
Det ble bevilget kr 45 203 over to år som andel av felleskostnadene i hht. til vanlig ORKidénøkkel. Kostnadene skulle fordeles over to år og skulle innarbeides i og belastes planavdelingens
driftsbudsjett for 2014 og 2015 med henholdsvis kr 22 600 hvert år. Vedtaket forutsatte at annen
finansiering ikke tilkom prosjektet.
Arbeidet med planprogrammet har vært mer omfattende og strekt seg over lengre tid enn først
antatt. Det anbefales at Averøy kommune blir med videre samt bidrar med sin andel av
felleskostnadene for å få fullført prosjektet.
I finanseringsmodellen for det ekstra året er det lagt inn kr. 800 000 fra Møre og Romsdal
fylkeskommune (fra Marint miljøsikrings- og verdiskapningsfond). Søknadsfristen her er
01.09.14. Dette utgjør en god del av finanseringen. Det bør derfor forutsettes at prosjektet får
dette tilskuddet før det endelig besluttes å utvide prosjektet som omsøkt.
Rådmannens innstilling:
1. Averøy kommune slutter seg til å utvide prosjektperioden til prosjektet «Interkommunal
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» fra to til tre år.
2. Kommunen stiller med egne ressurser tilsvarende 1 månedsverk i siste prosjektår for å
fullføre plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
3. Kommunen bevilger kr 22 602 ekstra til prosjektet fordelt over 2015 og 2016, som sin
andel av felleskostnadene i hht. til vanlig ORKidé-nøkkel. Dette dekkes av enhetens eget
budsjett.
4. Det forutsettes at prosjektet blir gitt det innkalkulerte tilskuddet fra Møre og Romsdal
fylkeskommune (Marint miljøsikrings- og verdiskapningsfond).

Behandling i Averøy formannskap - 16.06.2014

Formannskapets forslag – enstemmig:
5. Averøy kommune slutter seg til å utvide prosjektperioden til prosjektet «Interkommunal
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» fra to til tre år.
6. Kommunen stiller med egne ressurser tilsvarende 1 månedsverk i siste prosjektår for å
fullføre plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
7. Kommunen bevilger kr 22 602 ekstra til prosjektet fordelt over 2015 og 2016, som sin
andel av felleskostnadene i hht. til vanlig ORKidé-nøkkel. Dette dekkes av enhetens eget
budsjett.
8. Det forutsettes at prosjektet blir gitt det innkalkulerte tilskuddet fra Møre og Romsdal
fylkeskommune (Marint miljøsikrings- og verdiskapningsfond).
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Behandling i Averøy kommunestyre - 24.06.2014

Kommunestyrets vedtak – enstemmig:
9. Averøy kommune slutter seg til å utvide prosjektperioden til prosjektet «Interkommunal
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» fra to til tre år.
10. Kommunen stiller med egne ressurser tilsvarende 1 månedsverk i siste prosjektår for å
fullføre plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
11. Kommunen bevilger kr 22 602 ekstra til prosjektet fordelt over 2015 og 2016, som sin
andel av felleskostnadene i hht. til vanlig ORKidé-nøkkel. Dette dekkes av enhetens eget
budsjett.
12. Det forutsettes at prosjektet blir gitt det innkalkulerte tilskuddet fra Møre og Romsdal
fylkeskommune (Marint miljøsikrings- og verdiskapningsfond).

Side 5 av 5

