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Sak 48/15

REVIDERING AV GODTGJØRELSE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torben Marstrand
15/508

Arkiv:082

Saksnr.:
4811s

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
08.07.2015

Forslag til vedtak:
Steigen kommunestyre vedtar å godkjenne revidert forslag til godtgjøring til folkevalgte i
Steigen kommune. De nye satser gjelder fra neste kommunestyre periode hhv valgene til de
enkelte utvalg er gjennomført.

Saksutredning:
En arbeidsgruppe bestående av Thor Holand, Kjell Arntzen, Personalleder og rådmann har
utarbeidet ett forslag til godtgjørelse. Forslagettar utgangspunkt i en stortingsrepresentant sin
lønn. De enkelte godtgjørelser er beregnet som en prosent av stortingsrepresentantens lønn.
Forslaget til møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste er framkommet igjennon en vurdering
der hvor også nabokomunene våres sine satser inngikk i vurderingen.

Godtgjørelsene er som følger:
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Sak 49115

FORPROSJEKT UTREDNING . BARNEHAGESTUKTUR NORD.STEIGEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Danielsen
151507

Arkiv: B40

Saksnr.:
49115

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
08.07.2015

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar igangsettelse av en utredning av barnehagestrukturen i Nord-Steigen.

Saksutredning:
Rådmannen ønsker å igangsette en utredning som i ett langsiktig perspektiv gir svar på det

framtidige barnehagebehov, mulig barnehagestruktur, størrelse på driftsenheter etc. i Nord

Steigen.

Utredningen skal gjennomføres på høsten 2015 ogpresenteres for kommunestyret før

årsskiftet. Utredningen skal primært gjennomføres med interne ressurser dog med mulighet

for støtte fra eksterne der det vurderes som hensiktsmessig.

Den forventede kostnad på utredningen er ca25 000 kr. Beløpet finansieres fra
investeringsfondet.

Bakgrunn:
Den siste tid har vært preget av mye diskusjon rundt bamehage strukturen i Nord- Steigen,

med etablering av en friluftsavdeling päEngeløyabarnehage har kommunen gjort ett grep for

å avhjelpe situasjonen på kort sikt, men dabør gjøres en langsiktig helhetlig vurdering av

barnehage situasjonen i Nord-Steigen både med hensyn til behov, antall enheter og drift. Dette

vil danne grunnlag for en langsiktig planlegging.

Dessuten er Steigen kommune inne i en prosess sammen med Cemaq omkring etablering av

et lakseslakteri på storskjæret, såframt denne prosess fører tt| etablering av ett betydelig antall

arbeidsplasser i Bogen området kan det påvirke behovet for barnehageplasser radikalt.
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Sak 50/15

OPPDATERING ANGÅENDE PLANER STORSKJ/ÐRET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torben Marstrand
lslst4

Arkiv: U04

Saksnr.:
50/1 5

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
08.07.2015

Rådmannens innstillin g

Etableringen av ett lakseslakteri på Storskjæret kan tilføre kommunen ett betydelig antall

arbeidsplasser, tilflytting og økte inntekter som skissert på kommunestyremøte 23.4.2015 da

prosjektet første gang ble presentert kommunestyret. Samtidig må en ha fokus på en

økonomisk forsvarlig forvaltning av konsesjonspengene både med henblikk på avkastning og

risiko. Paterne har nådd til enighet om en samarbeidsavtale som forhandlingsgruppen

bestående av rådmann og ordfører mener ivaretar kommunens krav på sentrale områder.

Samarbeidsavtalen skal legge fønnger for prosessen fram imot eventuelt endelige

utbyggingsvedtak i januar 2016tú:lv senest juni 2016.

Rådmannens innstilling til vedtak:

Ordfører får fullmakt til å undertegne den fremforhandlede samarbeidsavtalen samt

fremforhandle alle øvige avtaler som må på plass for å realisere byggingen av slakteriet på

Storskjæret så raskt som mulig, innenfor raÍìmene til den fremforhandlede samarbeidsavtalen.

Bakgrunn:

Med kommunestyrevedtak av 23.4.2015 ga kommunestyret ordføreren fullmakt til å

framforhandle en samarbeidsavtale med Cermaq Norway omkring etablering av et

lakseslakteri på Storskjæret. Samarbeidsavtalen skal legge raÍìmer ogfønnger for fasen fram

imot endelige utbyggingsvedtak.

Denne saksutredning fokuserer på den framforhandlede samarbeidsavtale. Hovedprinsippene i
avtalen er basert på kommunestyrevedtaket den 23.4. dq kommunestyret vedtok signering av

prosessavtalen.

Den framforhandlede Samarbeidsavtale vil bli framIagJ. for kommunestyrerepresentantene

under kommunestyremøtet den 8. juli 2015.
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Sak 50/15

Som de viktigste momenter i samarbeidsavtalen framheves følgende:

Tidsfrister

Forutsetning for en etablering er at Cermaq Norway innen utgangen av januar 2016 hhv senest

juni 2016 legger fram endelige vedtak om utbygging, dessuten må byggingen være igangsatt

innen 3I.12.2011. Oppstår en situasjon der prosjektet ikke realiseres eller utsettes da står det

Steigen kommune fritt å tilby tomten til andre formåI, avtaler om etablering av utleieselskap

og overfursel av egenkapital vil være opphevet. Oppstår denne situasjon er partene enige om å

awikle og økonomisk å gjøre opp dagens leieavtale.

Etableringsprosess: BEST CASE, LONGEST CASE, WORST CASE

Best Case

Den korteste vei til etablering av slakteriet er ved ett endelig vedtak om utbygging innen
januar 2016, start på byggefasen på sommeren2076 med en forventet byggetid på I år vil
slakteriet på Storskjæret stå klar for drift på sommeren 2017.

Longest Case

Her tas utgangspunkt i en realisering av prosjektet men med maksimal bruk av tidsfristene i
samarbeidsavtalen. Det vil si at de endelige vedtak om utbygging vil foreligge i juni 2016,

selve byggefasen må påbegynnes innen 31.12.2017 og en forventet byggetid pä 12 måneder

vil slakteriet først stå klart ved utgangen av 2018.

Worst Case

Dette alternativ forutsetter en maksimal utnyttelse av tidsfüstene men at prosjektet ikke

realiseres. Tidsrammene blir som i alternativet ovenfor, men med den forskjell at Cermaq i
tillegg har 72 måneders oppsigelse på tomten, dvs Storskjæret tomten vil tidligst stå klar til
andre næringsaktører fra år 2019.

cÆE

2015
jul aug sep okt nov

2015

feb mår apr û¿¡ jun lul aug sep okt nov des

20L7

feb mar apr ma¡ jun jul åuB sep okt nov des

2018

feb mar apr ma¡ jon ¡ul aug rep okl nov
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Sak 50/15

Kostnader ved inngåelse av samarbeidsavtalen

Slakteribygget som er kommunens del av prosjektet er estimert til en totalkostnad pä235

MNOK. Dette beløp inkluderer prosjekteringskostnader for 10 MNOK (ca. 6 %o avbygge

kostnaden). Prosjektet er på nåværende tidspunkt ikke detaljprosjektert, derfor er i beløpet

inkludert en usikkerhetsmargin pâ20 %. Disse beregninger baserer på en foreløpig

kostnadsberegning gjennomført av ett eksternt konsulentselskap på vegne av Cermaq.

Den totale estimerte prosjekteringskostnad til bygget på l0 MNOK vil dekke all prosjektering,

tegninger, utarbeidelse av anbudspapirer samt prosjektledelse og oppfølgning fram til bygget

og prosjektet er ferdigstilt. I perioden som samarbeidsavtalen dekker, dvs perioden fra juli
2015 t.o.m. januar 2016 trhv juni 2016 forventes âpãløpe opptil 2 MNOK til prosjektering.

Partene har avtalt at Cermaq forskutterer denne kostnad, realiseres prosjektet viderefaktureres

denne Storskjæret AS og aktiveres sammen med anleggsmidlene i Storskjæret AS. Realiseres

prosjektet ikke bærer Cermaq denne kostnad.

Kommunens kostnad og risiko ved prosjektet er begrenset til kostnaden ved bruk av egne

ressurser samt bruk av eksterne rådgivere. Den totale kostnad for hele prosessen inklusive de

kostnader som allerede er päløpt estimeres til ca. 0,8 MNOK.

Løpetid på leieavtalen

Leieperioden er avtalt til25 år og i denne periode uoppsigelig

Avkastning og indeksregulering

Paterne har avtalt3,2s yo avkastning på den innskutte aksjekapital (54 MNOK) FØR skatt.

Det betyr at Cermaq betaler en årlig avkastning pä3,25Yo + halv indeksregulering. Storskjæret

AS er i utgangspunktet skattepliktig av overskuddet (27 % selskapsskatt) innen dette kan

disponeres som utbytte. Ved denne avkastning må en forvente ett årligutbytte pà ca. 7,42

MNOK årlig etter skatt (se figur 1). Disse midler kan disponeres og brukes i den kommunale

drift.

Paterne er enige om at avkastningen reguleres årlig med 50 o/o av konsumprisindekset fra

første driftsår.

Igiennom utbyttepolitikken i Storskjæret AS kan generalforsamlingen (kommunestyret) vedta

et fast årlig utbytte fra åtr I til eksemp elvis 1,42 MNOK slik kommunen fär ett konstant

utbytte fra år 1.
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Ar Avkâstn¡nE % Utbvtte etter skatt
7 3.25 7.28

2 3,25 1,30

3 3.25 1,.32

4 3.25 t.34
5 3,25 1,36

6 3.25 1.38

7 3,25 7,40

8 3,2s t,42
9 3.2\ \.44

10 3.25 L.46

1l- 3,25 L,49

72 3.25 1.51

13 3,2s 1,53

74 3.25 155

15 3.2s 1.s8

5UM 21,t6

SNITT 7.42

Figur I: Forventet utbytte etter skatt

Kjøps og salgsopsjon

Paterne har avtalt så vel en kjøpsopsjon for Cermaq Norway som gjelder fra bygget er

ferdigstilt, samt en salgsopsjon for Steigen kommune som trer i kraft etter det 15. års drift.
Igjennom denne opsjon kan kommunen reduserer sitt engasjement til maksimalt 15 år regnet

fra første driftsår.

Salgsprisen for 100 % av aksjene er i begge tilfelle er avtalt til summen av den opprinnelige

innskutte egenkapital justert for kapitalnedsettelser/forhøyelser ogleller utbytte utover det som

følger av avtalen om3,25 o/o avkastning på innskutt egenkapital.

Framleie og utbygging etter ferdigstillelse

Cermaq har uttrykt stor interesse for etablering av tilknyttet næring på området (kassefabrikk,

pallefabrikk, fiskeoljefabrikk etc.)samt for mulighet for utvidelse og videre utbygging av

slakteriet etter hvert. Kommunen er i utgangspunktet også veldig positiv tll økt

næringsaktivitet på området. Partene har avtalt en innsigelsesrett til Storskjæret AS dersom

denne kan begrunnes saklig.

Prosessen videre

Samarbeidsavtalen har en løpetid fram til endelige vedtak om utbygging foreligger. I henhold

til avtalen bør disse foreligge i januar 2016 dog senest i juni 2016. Det er viktig å framheve

at samarbeidsavtalen ikke gir noen garanti for en etablering av et lakseslakteri på

Storskjæret, avtalen er å betrakte som en videre milepæl på veien imot etableringen.
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Hovedaktivitetene i denne fase vil være:

- Detaljprosjektering av slakteriet.

- Utarbeidelse av anbudspapirer og entreprisemodeller

- Gjennomføring av nødvendige anbud på bygg og finansiering
- Ferdigstillelse av endelige leieavtaler

Det er viktig for kommunestyret å merke seg at selv om størsteparten av kostnadene i denne

fase påfaller Cermaq vil kommunen fortsatt måtte bruke ressurser på prosjektet samt fortsette

å holde deler av konsesjonspengene øremerket til dette prosjektet uten per i dag å ha sikkerhet

for at prosjektet vil bli gjennomført.

Vurdering av de vesentligste risikoer i samarbeidsavtalen

- Økonomisk risiko: Kommunens andel av kostnadene anslås til ca 0,8 MNOK. Realiseres

prosjektet ikke vil disse penger være tapt.

Tidsfrister: Kommunens hovedintensjon med å tilby finansiell støtte til slakteriet, som

kan generere arbeidsplasser og skatteinntekter. Slik samarbeidsavtalen er formulert må

kommunen i verste fall holde av 36 MNOK av konsesjonspengene fram til juni 201 6

innen det er klart om slakteriet etableres. Med hensyn til etableringen da tilsier tidsfüstene

i samarbeidsavtalen at i worst case ved maksimal utnyttelse av alle avtalte tidsfrister vil
slakteriet først være ferdigstilt i 2018, i tillegg inneholder avtalen en12 måneders

oppsigelsesfrist på tomten til Cermaq dvs realiseres prosjektet ikke vil ny næringsaktivitet

tidligst kunne etableres på Storskjæret fra 1.1.2019.

Gjennomføringsrisiko: Med denne avtale har Cermaq ikke forpliktet seg til etablering av

nytt lakseslakteri på Storskjæret, denne forpliktelse vil først foreligge med endelig

utbyggingsvedtak, fram til disse foreligger vil der være usikkerhet knyttet til realiseringen

av prosjektet, mange faktorer kan spille en rolle her også faktorer som er utenfor
prosjektgruppens innflytelse eksempelvis markedssvingninger, driftssituasjonen i
Mitsubishi Group eller i de andre Cermaq enheter (Chile og Canada), det vil si selv med

ett godt prosjekt vil man være avhengig av de nødvendige vedtak og finansielle midler
stilles til rådighet for å kunne gjennomføre prosjektet.
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