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Kommunestyret

Søknad om lån til ny driftsbygning
Forslag til vedtak
Knut H Lihaug innvilges inntil
Kr 600 000,- (kroner sekshundretusen)
i lån til bygging av ny driftsbygning. Lånet belastes Strategisk næringsfond.
Til sikkerhet for lånet forutsettes pant i Gnr/Bnr 32/2, med prioritet etter eventuelle
banklån. Lånet betales ut mot underskrevne dokumenter og tinglyst pantobligasjon.
Lånet er avdragsfritt i 3 år, og nedbetales deretter over 7 år med like store, månedlige,
avdragsterminer. Rente påløper fra utbetalingsdato med for tiden 3,5 % p.a., og betales
løpende månedlig i hele låneperioden. Omkostninger ved åpning av lånet fratrekkes før
utbetaling.
Det forutsettes full finansiering av prosjektet.
Tilbud om lån er gitt med hjemmel i Bø kommunes «Regelverk for Strategisk næringsfond»,
og de opplysningene som fremkommer i søknaden og saksfremlegget er vilkår for tilbud om
lån. Vedtak om lån kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling i henhold til §15 i «Regelverk
for Strategisk næringsfond»
Du kan klage på dette vedtaket innen 3 uker fra melding om vedtak er mottatt. Skjemaet
«Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak» ligger vedlagt melding om vedtak.
Begrunnet klage sendes til post@boe.kommune.no
Bakgrunn for saken
Knut H Lihaug søker Bø kommune om kroner 600 000,- i lån for oppsett av ny driftsbygning.
Driftsbygningen var fullfinansiert med støtte fra Innovasjon Norge og lån fra Landkreditt i
forhold til totalkostnadene på søketidspunkt som var kr 8 200 000,-. I mellomtiden har
kostnader ved byggeprosjekter økt på verdensbasis. Entreprenøren er villig til å låse
kostnaden på nåværende nivå dersom beslutning om tiltaket tas snart, og til denne
kontrakten mangler søker altså kr 600 000,-. Søker har også tatt kontakt med Landkreditt om
å få utvidet lånerammen til å omfatte de økte byggekostnadene.
Dersom søknaden om toppfinansieringen går igjennom hos Landkreditt, vil søker avstå fra et
evt. innvilget kommunalt lån.
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Finansieringen så opprinnelig ut som følger:
Tilskudd fra Innovasjon Norge
Lån fra bank
Eget arbeid
Sum finansiering

2 200 000
5 000 000
1 000 000
8 200 000

Norsk landbruksrådgiving har utarbeidet driftsplan for tiltaket og den nye driften. I følge
landbruksrådgivingen er det budsjettert nøkternt. I følge søker vil de håndtere den økte
kostnaden og økt lånebelastning.
Fakta i saken
Norsk landbruksrådgiving beskriver omstendighetene slik:
«Knut Lihaug og Hilde Andersen driver et melkebruk med 17 årskyr (kvote 145tonn) på bås
med full fremfôring av kalver i Bø i Vesterålen. I tillegg har de 10 ammekyr. Deres sønn Erling
Lihaug jobber 100 % på bruket og står for den daglige driften i fjøset. Knut og Hilde ønsker å
bygge en ny løsdriftsfjøs med melkerobot i størrelsesorden 30 årskyr (235 tonn). De første
årene tenker de en produksjon med 23 årskyr (kvote 175 tonn) med full fremfôring av
oksekalver. Ammekyrne de har skal være med å forsvare investeringen. Det er denne
produksjonen vi har budsjettert med i driftsplanen. Motivasjonen bak utbyggingen er å
utvikle et moderne og tidsriktig gårdsbruk som Erling kan overta innen et femårsperspektiv.
Det er ønske om å legge mulighetene for å øke produksjonen til 175 tonn på lengre sikt,
derfor ønskes det at fjøset dimensjoneres til 30 kyr.
Knut driver også tilleggsnæring med tømmerkjøring. Vi har satt opp driftsplanen mest mulig
«rein» med tanke på jordbruksdrifta. Det skal foretas ett eierskifte innen noen år, og det er
derfor fornuftig å vise jordbruksdriften isolert for å illustrere om gården er drivverdig for
neste eier. Vi har derfor ikke tatt inn full lønnskostnad på sønnen Erling, transportinntekter,
lønnsinntekt eller gjeld i forbindelse med tilleggsnæring og annen løsøregjeld utenfor
jordbruket.»
Konklusjon
Våre beregninger viser at driften etter gjennomført utbygging har forsvarlig likviditet og
overskudd. En utbygging innebærer alltid risiko. Siden vi ikke har tatt inn Hildes lønn og Knuts
overskudd fra transportdriften er her en positiv pengestrøm som ikke vises i planen. Med de
forutsetninger som er tatt i driftsplanen ser driften levedyktig ut etter gjennomføring av
prosjektet. Grunnen til at planen er satt opp med gårdsdriften isolert er med tanke på
langsiktig drift på neste generasjons hender. Det er lite vits i å foreta en slik utbygging om
ikke neste generasjon får et godt nok økonomisk grunnlag. Med de forutsetningene som er
tatt i driftsplanen ser også driften for neste generasjon forsvarlig ut.
Hvis det ikke satses på utbygging nå, er sjansen svært stor for at utbygging ikke vil skje. Om 4
år kommer krav til syke og kalvingsbinge. Dette medfører kostnader for båsdriften om den
skal vedvare. Kostnader som ikke vil være noe verdt når neste krav kommer, løsdriftskravet i
2034. Eierskifte skjer tidligst i et femårsperspektiv. Da er det antagelig enda tyngre å
investere hvis utviklingen de siste tiår fortsetter som før.
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Alle prosjekter medfører risiko. Driftsplanen er gjennomgått med gårdbruker og de er
inneforstått med forutsetningene i driftsplanen. Det er viktig å presisere at familien er svært
selvhjulpet med maskiner og utstyr som kreves til utbyggingen. De har og kompetanse på
mange fagfelt innen entreprenørvirksomhet. De kan vise til tidligere gjennomførte
byggeprosjekter med gode resultater.
Vi anbefaler at prosjektet støttes da toget for gårdsbruk i denne størrelsen går nå.
Vurdering
Det er midler tilgjengelig på Strategisk næringsfond. Nye lån skal vurderes ut fra
bestemmelsene i «Regelverk for Strategisk næringsfond».
Hovedregelen for Strategisk næringsfond er maksimalt lån på kr 500.000,-. I dette tilfellet er
det økte kostnader på nasjonal- og verdensbasis som gjør prosjektet dyrere. Det økte
kapitalbehovet er kr 600.000,- i et totalbudsjett på opprinnelig 8,2 – nå 8,8 million. Det er
viktig for søker å få skrevet kontrakt og låst kostnadene før prisene stiger ytterligere. Derfor
vil Rådmannen anbefale at lånet innvilges i sin helhet, til tross for at beløpet overstiger
hovedregelen med hundre tusen.
Strategisk næringsplan sier at vi skal bidra til å utvikle flere arbeidsplasser basert på Bø sine
fortrinn, samt at Bø skal fremstå som en offensiv næringskommune, som er attraktiv å bo,
leve og virke i. Tiltaket svarer på nasjonal- regional- og lokal plan for landbruket.
Bø har gode forutsetninger for matproduksjon, også på landbrukssiden. Hele Vesterålen står
foran en utfordrende periode med omfattende generasjonsskifte på gårdssiden, og vi
trenger derfor å styrke de bøndene som satser og ønsker å drive en økonomisk forsvarlig
produksjon av produkter som etterspørres i markedet.
Tiltaket er også i tråd med Landbruksstrategien for Vesterålen som vi nå er i sluttfasen på
utarbeidelse av og strategisk næringsplan for Bø. Begge baserer seg på hovedtrekkene i
nasjonale og regionale mål for matproduksjon.
I Bø som i mange andre kommuner er det stadig flere som avslutter sin landbruksdrift. Med
dette som bakgrunn mener Bø kommune at de som ønsker å satse må støttes.
Søker oppfattes av rådmannen å ha de kunnskapene som trengs for å drive videre med et
større omfang enn i dag. Tiltaket er også en forberedelse til et kontrollert og planlagt
generasjonsskifte. Generasjonsskifte utgjør stor risiko for familieeide bedrifter, både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. I dette tilfellet er det lagt til rette i tide, med investeringer og
gode planer, noe som gir god grunn til å tro at prosessen vil lykkes.
I sum taler forholdene i saken for at kommunen bør innvilge lån i henhold til innstillingen
fremst i dokumentet.

Gundar Jakobsen

Kine Anette Johnsen
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Rådmann

Kultur- og næringssjef
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Kommunestyret

Leieavtale for gratis trening og offentlig svømming Bøhallen SA
Forslag til vedtak
Bø kommune vedtar følgende nye avtaler med Bøhallen SA:
1. Avtale om leie for gratis trening for barn og unge i Bøhallen mellom Bø kommune og
Bøhallen SA
2. Avtale om drift av og leie av lokaler for offentlig svømming mellom Bø kommune og Bøhallen
SA

Økte utgifter i 2021 på kroner 136 000 hentes fra disposisjonsfond.
Rådmannen innarbeider de økte utgiftene for fremtidige år i Bø kommunes økonomiplan
Bakgrunn for saken
Bø kommune har en avtale med Bøhallen SA om leie av idrettshall og svømmehall der formål
er at treningsaktivitet i regi av lag og foreninger er gratis for grupper som i hovedsak har
medlemmer under 19 år.
Bøhallen har bedt om at avtalen reforhandles med utgangspunkt i de faktiske kostnadene for
drift av anlegget - og da spesielt bassenget er høyere enn det som var utgangspunktet da
den opprinnelige avtalen ble inngått.
Bøhallen skriver til Bø kommune i november 2020:
«Styret i Bøhallen har over lengre tid og i flere møter hatt stort fokus på den økonomiske
utviklingen for Bøhallen SA. Det har over mange år blitt et større og større gap mellom
inntekter og utgifter. Det har vært svært beskjedne økninger i utleieprisene, mens
kostnadene for å ha en forsvarlig drift har økt mye mere.
Kostnadsøkningene har kommet på grunn av at lønnsøkningen har vært betydelig og at
kravene til kvalifisert personell for å drifte svømmehallen, har gjort at dette ikke lenger kan
driftes på dugnad som tidligere. Alt personell lønnes nå etter tariff. Det som nå gjøres på
dugnad, uten noen godtgjørelse, er føring av regnskap, alt av styrearbeid, samt at vi har fått
i gang en støtteforening som jobber for Bøhallen. I tillegg drives også kinoen på dugnad.
Styret har satt sin ære i å levere en hall med høy kvalitet til leietagerne og kan med stolthet si
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at Bøhallen i dag fremstår i meget bra stand til tross for at den er blitt ca. 40 år.
Det har i de siste årene vært tatt to meget tunge investeringer, i å skifte ut taket og å skifte
ut all innvendig belysning med LED lys. Dette måtte gjøres for å bevare bygget og sikkerheten
for brukerne, men har også tappet oss for alt av oppsparte likvide midler, slik at vi i dag
driver fra hånd til munn.
Styret som sitter med ansvaret kjenner på dette og har i vedtak på styremøte 30.09.2020
sagt at grunnlaget for videre drift i 2021, er avhengig av at vi får på plass leieavtale med Bø
Kommune, til en pris som forsvarer driften og at timeprisen for bruk av hallen for voksne og
andre betalende arrangement økes til samme nivå. Slik at alle brukerne må være med på den
nødvendige prisøkningen.»
Covid 19
Bøhallen SA er blitt hardt rammet av Covid-19 med avlyste arrangement, stengt svømmehall
og lite aktivitet. Bøhallen har klart å få ned utgiftene noe, men det har vært vanskelig å
redusere de løpende utgiftene på en slik måte at det har gjort opp for tapte inntekter. Det
har gitt et negativt resultat i 2020 og vil også bidra til et negativt resultat i 2021.
Den gamle avtalen
Avtalen gjeldende fra 2008 har en timeprisen satt til 210 kroner, og årlig leie er basert på et
gjennomsnittlig forbruk på 900 timer. Hvis det brukes mer eller mindre betaler Bø kommune
ut fra det - men innenfor en ramme på 800 – 1000. 900 timer gir et vederlag på 189 000 i
året. I avtaler står det at summen skal reguleres ut fra komsumprisindeks. Ved regulering
med utgangspunkt i kun prisvekst vil det gi en økning til 276 kroner som vil gi en kostnad på
249 000 kroner i året. De siste årene har Bøhallen ikke hatt et timeforbruk opp mot 900
timer, slik at timeantallet nok kan reduseres noe i en ny avtale. Dette er imidlertid noe som
har vist seg å svinge litt. For 5-6 år siden var timetallet opp mot 1100, mens det på grunn av
Covid-19 har vært lavt 2020 og vil bli lavt i 2021.
De nye avtalene
Forslaget fra Bøhallen SA er at Bø kommune inngår to avtaler med Bøhallen. En revidert
avtale for gratis trening, og en ny avtale for offentlig svømming.
1. Avtale om leie for gratis trening for barn og unge i Bøhallen

Forslaget til ny avtale er ikke så ulik den avtalen som har vært. Den største endringen er en
økning til 350 kroner timen med utgangspunkt i den Bøhallen beskrive som økte kostnader
til lønn, drift og vedlikehold. Foreslått gjennomsnittlig forbruk i den nye avtalen er satt til
700 timer noe som vil gi en kostnad på 245 000 i 2021. (Mot 189 000 tidligere år)
2. Avtale om leie av basseng for offentlig svømming i Bø kommune

Bø kommune har ikke hatt en egen avtale om offentlig svømming. Bøhallen SA mener det vil
være naturlig at Bø kommune betaler for det tilbudet de gir om offentlig svømming. Hvis vi
skal ha offentlig svømming må Bø kommune betale timepris ut fra de reelle kostnadene for
drift av bassenget. I forslag til avtale ligger det inne en timepris på 700 kroner. Denne prisen
tar utgangpunkt i at Bøhallen må ha to vakter tilstede i det tidsrommet det er offentlig
svømming og at en svømmetime ut fra deres beregninger er dobbelt så dyr som en time i
hallen.
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Vurdering
Vedlegg:
1

Avtale om gratis trening Bøhallen 2021

2

Avtale offentlig svømming Bøhallen 2021

Bøhallen er viktig for Bø kommune. Her ligger den eneste store idrettshallen av sitt slag i
kommunen. I Bøhallen ligger også kommunens eneste basseng og kultursalen med kino.
Det er unikt at hall, basseng og kultursal/kino driftes av et SA og ikke av kommunen selv.
Vi har sett på budsjett og regnskapstallene for Bøhallen, og de er helt klart at de har en drift
gjennom flere år der de knapt går i balanse. I 2020 og 2021 viser tallene underskudd.
Bøhallen har lån som må betjenes og er i en svært sårbar økonomisk situasjon.
Ut fra Bøhallens regnskap er det tydelig at de selv med økte inntekter drifter med små
marginer. I et normalår vil en økning i inntekter bidra til balanse eller et lite overskudd,
avhengig av hvilke inntekter de har utover kommunale kjøp av tjenester. I 2020 og 2021 vil
Bøhallen AL som følge av Covid-19 ha underskudd selv om det blir inngått nye avtaler.
Det er vanskelig å finne gode eksempler på hva som er riktig pris for å leie denne typen
tjenester. Priser for leie av hall eller basseng tar gjerne utgangspunkt i at kommunen leier ut
selv, og det er stor variasjon ut fra hvor subsidiert prisen er. Ut fra Bøhallens egne
regnestykker er 350 kroner pr time for halleie og 700 kroner pr time for basseng det de
trenger for at inntektene skal stå i forhold til utgiftene. Dette regnestykket virker å være
edruelig ut fra kostnader til personale, strøm og drift for øvrig.
Kostnadene i den gamle avtalen ut fra tallene lagt inn i 2008 var på 189 000. I forslaget til ny
avtale ligger det inne en pris på 245 000 for gratis trening i hallen, mens den nye avtalen om
offentlig svømming vil koste rundt 80 000 (106 400 minus estimerte billettinntekter på 26
400). Differansen vil samlet være 136 000.
Bø kommune kan vurdere å drifte tilbud om gratis trening i idrettshall og offentlig svømming
selv. De betyr i så fall at kommunen overtar anlegget. For å vurdere noe slik må det ligger
under at Bø kommune tror at dette vil koste mindre og/eller gi et bedre tilbud. Det er
vanskelig å vurdere et slikt spørsmål, og ut fra dagens situasjon tror rådmannen med den
frivillige dugnaden som går inn i driften av Bøhallen at det vil bli dyrere å drifte anlegget selv.
Rådmannen er enig med Bøhallen SA i at Bø kommune bør ha et tilbud om offentlig
svømming, og at dette ansvaret ikke kan ligge på Bøhallen SA alene. Det er vanlig at
kommuner tilbyr offentlig svømming når de selv drifter svømmehall. Det er imidlertid et
økonomisk spørsmål. Har vi råd til å tilby offentlig svømming? Svømming er et viktig tilbud
for barn og unge, og Bø er en øykommune med hav på alle kanter. Rådmannens vurdering er
at dette er et tilbud som bør prioriteres
Rådmannen anbefaler at Bø kommune inngår nye avtaler med Bøhallen SA som beskrevet.
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Rådmannen anbefaler ut fra den utfordrende økonomiske situasjonen Bøhallen SA er i at
avtalen gjøres gjeldende fra januar 2021.
Gundar Jakobsen
Rådmann

Kine Anette Johnsen
Kultur -og næringssjef

Vedlegg:
1. Avtale om leie for gratis trening for barn og unge i Bøhallen mellom Bø kommune og
Bøhallen SA
2. Avtale om drift av og leie av lokaler for offentlig svømming mellom Bø kommune og Bøhallen
SA
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Avtale om leie for gratis trening for barn og unge i Bøhallen mellom Bø
kommune og Bøhallen SA
1. Bøhallen SA leier ut idrettshall, svømmehall, B-sal med kjøkken med tilhørende
garderober og fellesarealer etter følgende regler:
a) Treningsaktivitet i regi av frivillige lag og foreninger er gratis for alle grupper som i
hovedsak består av barn og ungdom under 19 år.
b) Leie av idrettshall eller svømmehall til kurs for trenere, dommere eller ledere etc.
er gratis i den utstrekning det er ledig kapasitet.
c) Barn og ungdom prioriteres ved utleie av idrettshallen på hverdager fra klokken
16.00 til klokken 21.00.
d) Bestilte timer som ikke benyttes skal være avbestilt senest en uke tidligere.
Dersom ubenyttet time ikke avbestilles, belastes laget den til enhver tid gjeldene
leiepris.
f) Dersom Bøhallen SA åpner for trening i helgene betaler Bø Kommune samme
timesats pr. time som ellers. Klubbene /leietakerne betaler selv eventuelt
mellomvære.
g) Det forutsettes at Bøhallen SA stiller til disposisjon basisutstyr og redningsutstyr
som skal være i hallen/svømmehallen og er ansvarlig for at dette holdes i
forskriftsmessig stad.
h) Leie av lokalene skjer for øvrig i henhold til Bøhallens sine vedtatte reglement.
i) Avtalen omfatter også timebruk i forhold til kommunale arrangement i regi av
kultur- og næringsetaten som Reginedagan, kulturpris, Åpen hall, RMF, Familiefredag
og annet. Timeantallet regnes ut som nevnt i pkt 4, dersom ikke annet avtales.
2. For leie slik den er beskrevet i pkt. 1 betaler Bø Kommune kr 245 000,- (2021) i året til
Bøhallen SA
Leien utbetales i to terminer (kr 122 500,-) i juni og desember. Før utbetaling i juni og
desember sender Bøhallen SA rapport med opplysninger om aktiviteten siste halvår.
3. Leieprisen er beregnet ut fra et leietimeantall til barn og ungdom på mellom 600 –
800 timer. Timesatsen er satt til kr. 350,00 og årlig kostnad er budsjettert ut fra et
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gjennomsnittlig timeforbruk på 700 timer.
4. Antall timer som belastes avtalen regnes på følgende måte:
Bruk av idrettshallen med garderober: 1 time tilsvarer 1 time i avtalen.
Bruk av svømmehallen med garderober: 1 skoletime tilsvarer 1,5 time i avtalen.
Bruk av B-salen: 1 time tilsvarer 0,5 time i avtalen.
Ved anledninger hvor B-sal, kjøkken, idrettshall og garderober benyttes (eks.
familiefredag, Rock Mot Frafløtting e.l.) tilsvarer 1 skoletime 2 timer i avtalen,
dersom ikke annet avtales.
5. Dersom leietimeantallet til gratis trening, kursing og annen utleie pr. år kommer
under avtalt timeramme, reduseres kostnaden med kr. 350,- pr time. Dersom
leietimeantallet til gratis trening, kursing og annen utleie pr. år kommer over
timeramme, økes kostnaden med kr. 350,- pr. time. Endret beløp kommer til
fratrekk/tillegg året etter.
6. Leieprisen justeres årlig 1. januar i samsvar med prisstigning (konsumprisindeks).
7. Hver av partene kan si opp avtalen med minimum 1 måneds varsel.
8. Om ingen av partene sier opp avtalen gjelder den fra januar 2021 og videre så lenge
Bø kommunestyre gjør nødvendige årlige bevilgningsvedtak.

Utleier Bøhallen SA

Leietaker Bø Kommune

_________________________

_________________________
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Avtale om drift av og leie av lokaler for offentlig svømming mellom Bø
kommune og Bøhallen SA
Denne avtalen gjelder drift av og leie av lokaler for offentlig svømming.
Avtalen gjelder leie av bassenget samt tilknyttede garderober/fellesarealer i Bøhallen.
Bøhallen SA skal på vegne av Bø kommune tilbyr offentlig svømming en dag i uken.
Hvis ikke annet avtales skal offentlig svømming være torsdager mellom klokken 17.00 og 21.00.
Tilbudet om offentlig svømming skal ha åpent fra mai til september.
Bøhallen SA har ansvar for driften av tilbudet.
Bøhallen SA har ansvaret for at bassenget, garderobene og utstyret er i forskriftsmessig stand.
Bøhallen SA er også ansvarlig for at tilbudet er bemannet, for billettsalg og at det er godkjent
badevakt til stede til enhver tid.
Bø kommune betaler Bøhallen SA 700 kroner pr time (2021) for drift av offentlig svømming. Det
skal tilbys opp til 38 dager med offentlig svømming med åpent i 4 timer hver gang. Samlet tilbud
om offentlig svømming skal ikke overstige 152 timer i året.
Samlet vil dette gi en kostnad (2021) på kroner 106 400.
Bøhallen SA fakturer Bø kommune 4 ganger i året for driften av offentlig svømming.
Inntekten for billettsalget skal tilfalle Bø kommune.
Bø kommune fastsetter gjeldende billettpris for offentlig svømming.
Prisen for drift av og leie av lokaler for offentlig svømming justeres årlig 1. januar i samsvar med
prisstigning (konsumprisindeks).
Hver av partene kan si opp avtalen med minimum 1 måneds varsel.
Om ingen av partene sier opp avtalen gjelder den fra januar 2021 og videre så lenge Bø
kommunestyre gjør nødvendige årlige bevilgningsvedtak.
Hver av partene kan si opp avtalen med minimum 1 måneds varsel.

Utleier Bøhallen SA

Leietaker Bø Kommune

_________________________

_________________________
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Kommunestyret

Bredbånd i Bø kommune - status høsten 2021 og plan for videre utbygging
Forslag til vedtak
Bø kommune tar fremlagt status og foreløpig plan for utbygging av bredband i Bø til
orientering.
Bakgrunn for saken
Det er et ønske om å se bredbåndsprosjektene i sammenheng og å skape et handlingsrom
for bredbåndsutbyggingen fremover. For intern hukommelse viser vi blant annet til
formannskapets behandling av sak 56/2020 i møte den 17.08.2020: Høyhastighetsbredbånd
2020, der orienteringen ble tatt til orientering. Her ble det vedtatt finansiering på
4 011 330,-, samt finansiering av kulturminnevurderingen.
Følgende områder har så langt vært prioriterte områder for utbygging: Føre-Vinje, Gustad,
Risnesveien, Skårvågen, Veggemo, Grimstad og Steinsvik-Ramberg. Slik er status for disse
områdene:
-

-

Føre – Vinje, Risnesveien er utbygd i fase 1, og betalt.
Skårvågen, Søberg, Veggemo, Grimstad og Gustad er utbygd i fase 2. Midler er politisk vedtatt,
regning underveis og selve avsetningene må gjøres
Straume – Vea med Lynghaug, Hole og Fagerhaugen er under prosess nå. Det ble innvilget støtte
fra Nordland fylkeskommune i 2020, de har gjennomført anbudsrunde på vegne av oss, og tilbud
er kommet inn. Vi må godkjenne eller forkaste tilbudet, og det må bevilges penger.
Steinsvik – Ramberg er det søkt støtte til hos Nordland fylkeskommune. Beslutningen om støtte
skal komme i høst. Vi bør derfor være beredt til å sette av penger dersom vi vil ønsker å
gjennomføre utbyggingen. Dette vil legges frem i senere sak.

Det melder seg også på andre områder som er aktuelle for utbygging. Disse kommer vi
tilbake til.
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Oversikt over kostnader ved de prioriterte områdene for bredbåndsutbygging i Bø
År
1.1
1.2
2
3
4

Føre – Vinje, Risnesveien
Kulturminnevurdering Føre
Skårvågen, Søberg, Veggemo,
Grimstad, Gustad
Straume – Vea med Lynghaug,
Hole og Fagerhaugen
Steinsvik – Ramberg
Nye områder

Totalt

Utbyggers
kostnad

Off. støtte

Bø
kommune
0
1 182 000
0
100 000
0
4 011 330

2020
2020
2021

5 586 130

100 000
1 574 800

Nå

5 618 211

2 278 211

500 000

2 840 000

Søkt

7 000 000

?

3 500 000

3 500 000

1.1 Fase 1: Føre – Vinje, Risnesveien
Denne utbyggingen er ferdig og kommunens andel er utbetalt. Detaljer i saken ligger litt
tilbake i tid.
1.2 Fase 2: Skårvågen, Søberg, Veggemo, Grimstad og Gustad
I kommunestyrevedtak 18.08.2020 ble det vedtatt 4 011 330,- eks moms til Skårvågen,
Søberg, Veggemo, Grimstad og Gustad. Sluttregning fra utbygger er under utarbeidelse og er
på vei. Bø kommune har ikke fått innvilget fylkeskommunal utbyggingsstøtte til disse
prosjektene.
Skårvågen og Søberg
Total utbyggingskost
Andel VKBB
Tilskudd fra Bø kommune

2 460 000,700 000,1 760 000,-

Veggemo
Total utbyggingskost
Andel VKBB
Tilskudd fra Bø kommune

1 433 000
375 000,1 058 000,-

Grimstad
Total utbyggingskost
Andel VKBB
Tilskudd fra Bø kommune

1 017 800,349 800,668 000,-

Gustad
Total utbyggingskost
Andel VKBB
Tilskudd fra Bø kommune

675 330,150 000,525 330,-

2. Straume – Vea med Lynghaug, Hole og Fagerhaugen
Dette prosjektet er beregnet til å koste Bø kommune kr 2 840 000,-. Finansiering av denne
utbyggingen behandles i egen sak.
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Bø kommune fikk innvilget 500 000,- i støtte fra Nordland fylkeskommune til dette tiltaket i
2020. Støtten er et bidrag til å dekke mellomrommet mellom grensen for kommersielt
lønnsom utbygging og faktisk kostnad for utbygging. Det var en svært begrenset pott som
ble fordelt på flere kommuner i den tildelingen. Nordland fylkeskommune har gjennomført
anbudsprosess på vegne av alle som fikk slik støtte. Dette er en arbeidsform de ønsker å
videreføre.
Mottatt tilbud for utbygging av Straume – Vea med Lynghaug, Hole og Fagerhaugen:
Total utbyggingskost
Andel utbygger
Offentlig støtte NFK (innvilget)
Tilskudd fra Bø kommune

5 618 211
2 278 211
500 000
2 840 000

Det er i dette tilbudet ikke lagt inn undersøkelse på fornminner. Det er heller ikke kalkulert
med evt. bytte av stolper. Om det blir slike kostnader kommer de eventuelt på toppen for
kommunen. Derfor foreslår Rådmannen i egen sak en ramme som er litt høyere enn
kostnaden angitt i tabellen.
3. Steinsvik – Ramberg
Dette prosjektet vil koste Bø kommune 3 500 000,- slik det foreligger nå. Men dette beløpet
avhenger samtidig av tilbud som vil komme inn i en eventuell anbudsrunde.
Søknad om støtte er sendt inn til NFK etter innhentede estimat over kostnad for utbygging.
Oversikt over finansieringen inneholder ikke en eventuell andel fra utbygger, som i så fall vil
komme inn etter en anbudsrunde.
Total utbyggingskost
Andel utbygger
Offentlig støtte
Bø kommune

7 000 000,?
3 500 000,3 500 000,-

4. Eventuelle nye områder
Bø kommune må også se på de områdene som mangler i lista over prioriterte områder.
Det er mye aktivitet i området rundt Ringstad og Kobbvågen, og det er ønsket dekning i
Skålbrekka. Det kan derfor være naturlig å prioritere disse områdene. Følgende
kostnadsoverslag har kommet inn:
Totalkostnad
690 000,400 000,-

Skålbrekka
Kobbvågen

Kostnad Bø
300 000,350 000,-

Strekningen Reinshaugen – Guvåg er en betydelig del av Bø sin geografi. Dette er imidlertid
et stort område med svært spredt bebyggelse, som derfor vil kunne bli økonomisk krevende
å bygge ut med fiber. For dette området vil det kanskje bli mer praktisk og gjennomførbart
med utbygging med trådløs teknologi. Det er mange fritidsboliger i dette området, og det er
naturlig å se for seg at det er ønskelig med god dekning også for dem.
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Vurdering
Rådmannen mener at godt utbygd bredband er av avgjørende betydning for Bø kommune.
Rådmannen vurderer det slik at allerede prioriterte områder bør bygges ut, og prioriteres så
langt det er mulig økonomisk etter hvert som de er klar for utbygging.
Det neste vi må ta stilling til i prosessen er utbyggingen av Steinsvik – Ramberg. Nordland
fylkeskommune har signalisert at de er positive til prosjektet. Rådmannen anser det også
som viktig å jobbe videre med områdene Ringstad, Kobbvågen og Skålbrekka.

Gundar Jakobsen

Kine Anette Johnsen

Rådmann

Kultur – og næringssjef
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Bredbåndsutbygging Straume - Vea, med Lynghaug, Hole og Fagerhaugen
Forslag til vedtak
Bø kommune vedtar finansiering av bredbåndsutbygging for strekningen Straume – Vea,
med Lynghaug, Hole og Fagerhaugen med en ramme på kr. 3 000 000,-.
Beløpet innarbeides i økonomiplan for 2022-25.
Bakgrunn for saken
Bø kommunen har tidligere mottatt tilsagn fra NFK på 500 000 for å bygge ut området
Straume – Vea, med Lynghaug, Hole og Fagerhaugen. Dette området er et av de områdene
Bø kommune har sagt at de ønsker å prioritere.
Finansiering av utbyggingen er tredelt med en andel fra utbygger, en andel fra Bø kommune
og en andel i offentlig støtte fra NFK.
Utbyggers andel er knyttet til hvor mye de selv vurderer at de kan legge i utbyggingen med
utgangspunkt i at utbyggingen utvider markedet for utbygger. Andelen i offentlig støtte er
basert på at Bø kommune har søkt finansiering til prosjektet hos NFK. Til denne utbyggingen
fikk Bø kommune innvilget 500 000,- i støtte fra Nordland fylkeskommune i 2020. Det var
mindre enn hva vi kunne ønsket oss, men potten som ble fordelt var begrenset.
Nordland fylkeskommune har i ettertid gjennomført en anbudsprosess på vegne av alle som
fikk slik støtte. Det er kommet inn ett tilbud som vi har akseptert, og Bø kommune må nå
bevilge penger til sin andel av utbyggingen.
Tilbud for utbygging av Straume – Vea med Lynghaug, Hole og Fagerhaugen:
SUM PROSJEKTKOSTNAD
Andel utbygger
Offentlig støtte NFK (innvilget)
Egenandel Bø kommune
SUM FINANSIERING

5 618 211
2 278 211
500 000
2 840 000
5 618 211

Det er i dette tilbudet ikke lagt inn undersøkelse på fornminner. Det er heller ikke kalkulert
med evt. bytte av stolper. Om det blir slike kostnader kommer de eventuelt på toppen for
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kommunen. Derfor foreslår Rådmannen en ramme som er litt høyere enn kostnaden angitt i
tabellen.
Vurdering
Prosessen har kommet dit at det er innhentet tilbud. Når prosessen har kommet så langt, er
kommunen pliktig å forholde seg til dette, med mindre tilbudet er urimelig. Det har ikke
fremkommet noen argumenter for at det er så. Derfor har Bø kommune akseptert
innkommet tilbud og Rådmannen foreslår derfor at det settes av en ramme på kr.
3 000 000,- til arbeidet og at dette innarbeides i økonomiplanen for 2022-25.

Gundar Jakobsen
Rådmann

Kine Johnsen
Kultur- og næringssjef
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Skolestruktur i Bø kommune
Forslag til vedtak
 Bø kommune vil fra høsten 2022 reduseres til to barneskoler.
 1.-4 trinn legges i utgangspunktet til Straume skole. Felles SFO for alle på Straume
skole.
 5-7 trinn legges til Steine skole.
 Eidet skole legges ned fra høsten 2022.

1. INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Sak om skolestruktur i Bø kommune har vært jevnlig oppe til diskusjon i kommunestyret de
siste årene.
Hvis vi går tilbake til budsjett og økonomiplan for 2018-2021 i sak 73/17 ble det vedtatt
følgende:
Det legges fram sak om skolestruktur i løpet av 2018.
I sak 49/18 hadde administrasjonen foretatt en utredning basert på elevtallsutvikling, antall
klasser, driftskostnader, faglige begrunnelser for endring av skolestruktur, og økonomiske
besparelser. Det ble i denne saken lagt fram tre alternativer.
1. Beholde dagens skolestruktur
2. Straume og Eidet skole slått sammen
3. En felles barneskole
Det ble foretatt en bred høringsrunde blant FAU/ SU og elevrådene i forkant. Forslaget til
vedtak fra rådmannen var som følger:
1. Dagens skolestruktur beholdes
2. Det fremlegges sak for kommunestyret våren 2019, der det fremgår økonomiske og
praktiske forhold ved sammenslåing av Straume og Eidet skole fra tidligst høsten 2020.Dette
forslaget falt, og vedtaket ble at «Dagens skolestruktur beholdes».
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I kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan for 2021-2024 ble skolestruktur
igjen et tema. I forslaget var det lagt opp til en nedstyring på grunnskoleområdet på 1.6
millioner i 2021 og ytterligere 2.1 millioner i 2022 for å komme i balanse.
Administrasjonen la fram forslag på tre alternativer når det gjelder skolestruktur.
1. En felles barneskole med en besparelse på 2.3 millioner i høsthalvåret.
2. To barneskoler med en besparelse på 750 000 kr i høsthalvåret.
3. To barneskoler. En skole med småskoletrinnet og en med mellomtrinnet. Besparelse på
1,6 mill.
I budsjettdebatten ble det vedtatt følgende:
For ikke å legge særskilte føringer på kommende sak om skolestruktur tilføres skole og
barnehageetaten sin budsjettramme med 1.6 millioner kroner, slik at dagens skolestruktur
er finansiert i hele 2021.
Det legges fram egen sak om skolestruktur tidlig i 2021

1.2 Prosess
Høsten 2021 er ikke tidlig på året. På grunn av covid-19 ble det vanskelig å gjennomføre
felles møter med alle foreldrene i de ulike kretsene. Vi måtte derfor endre strategi, og la opp
til klassemøter der foreldrene fikk fire hovedspørsmål som skulle besvares. Vi har ikke tatt
med noen spørsmål om økonomi og eventuelle besparelser. Ønsket var å få diskusjon på
innholdet i skolen. Foreldrene diskuterte spørsmålene gruppevis, og det ble sendt inn en
felles besvarelse fra FAU/ SU til skolekontoret.
Foreldrene fikk følgende spørsmål:
1. Hvilke skolerelaterte forhold taler for å opprettholde skolen?
2. Hvilke skolerelaterte forhold taler for at elevene bør samles ved større enheter?
3. Hvilke forhold knyttet til lokalsamfunnet taler for å opprettholde skolen?
4. Hvilke forhold knyttet til lokalsamfunnet taler for at elevene bør samles ved større
enheter?
Vi har fått veldig mange gode innspill. FAU, Samarbeidsutvalgene, ansatte og elevråd ved de
tre barneskolene har svart. Vi har ikke involvert FAU/ SU ved ungdomsskolen. Vinje og Eidet
barnehage har også svart. FAU ved Straume b. hage ønsker heller en felles
spørreundersøkelse for samtlige foreldre.
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Vi har valgt å gjengi svarene fra FAU/Su fra de tre barneskolene i sin helhet.

1.3 Innspill til kommunestyret vedr. skolestruktur.
FAU v/Eidet skole: Referat fra FAU møte den 04.05.21 og foreldremøte den 18.05.21
Skolerelaterte forhold for å opprettholde
skolen

Skolerelaterte forhold for å samles i større
enheter.

Elevene fjernes fra det vante, trygge

All kompetanse på ett sted, godt fagmiljø
for lærere. Mulig mer stabilitet og
forutsigbarhet i staben

Kortere skolevei for ungene-mer tid
hjemme

Elevene får et likere utgangspunkt når det
gjelder videre skolegang.

Fordel med at SFO er nært arbeidsplassen,
Renere klassedeling. Sipper å bytte på
trøbbel med skyss dersom SFO samles på en hvilket klassetrinn man er slått sammen
plass.
med hvert år.
Fint for elevene å bli sett av den voksne når
klassen ikke er så stor.

Undervisning sammen med andre med
samme behov, større tilhørighet. Elevene
har flere å velge med, flere å matche med.

Så lenge det er et godt/stabilt personale har Sannsynligvis bedre fagmiljø for lærere og
ungene det bra
andre skoleansatte.
En del elever profiterer på å gå på små
oversiktlige skoler.

Mulig bedre lærings -og sosialt miljø for
elever.

Hvis vi har bare en skole vil elever som
mobbes eller hakkes på ikke ha muligheten
til å bytte skole.

Mulig mere stabilitet og forutsigbarhet i
personalgruppen.

Henviser til optimismen i Bø.
Elevtallsutviklingen kan endre seg

Mere samlet kompetanse, enklere med
felles kursing og samarbeid med andre
relevante instanser.
Elever med behov får tilrettelegging
og/eller undervisning utenfor klassen kan
kanskje motta felles undervisning sammen
med andre med samme behov. Og dermed
kanskje føle et større fellesskap/tilhørighet.
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Forhold knyttet til lokalsamfunnet for å
opprettholde skolen

Forhold knyttet til lokalsamfunnet for å
samles i større enheter.

Skolenedleggelse kan muligens være
ugunstig for eventuelle tilflyttere.

Større enhet sikrer større individuell
tilrettelegging.

Dersom barn ikke skal hentes på Eidet, da
kan det gå utover butikkene på Eidet.

Bedre samhold og samarbeid blant
foreldrene og elevene i hele kommunen.

Sosiale samlingspunkt, samfunnshuset.

Barna kan bli kjent og finne sammen på
tvers av kretsene.

Logisk sett ugunstig skolevei for pendlere til
Sortland. Må først kjøre til Straume for å
levere i SFO. Enklere for de som bor i
Nordbygda å ta med barna til
Jennestad/Sortland.

Felles tog på 17 mai.

Ivaretakelse av miljø. (Henviser til
søppelplukking rundt syttende mai og
lignende.)

Musikk og kulturskole. Bedre tilbud til alle
elevene dersom vi bare har en eller to
skoler.

Tilhørighet til lokalmiljøet.

Elever og voksne integreres bedre.

Referat fra Samarbeidsutvalgs-møte Steine skole. 18.05.21
I forkant av møtet har alle de forskjellige klassegruppene deltatt der de fire spørsmålene har
vært tema.
«Å diskutere skolestruktur uten å ta stilling til lokalisering og penger var interessant»
Et innspill som kom fra flere av møtedeltakerne.

Skolerelaterte forhold for å opprettholde
skolen

Skolerelaterte forhold for å samles i større
enheter.

Vi er fornøyde med bygget som er godt
vedlikeholdt og renovert

Større klasser (flere elever) vil føre til rene
klasser. (ingen sammenslåtte klasser)

Høy kompetanse blant lærerne

Flere av hvert kjønn-lettere å finne venner i
egen klasse

God trivsel blant elever og foresatte

Sammenslåing av skolene vil ikke føre til en
«stor skole» 130 elever

Godt miljø blant elever og foresatte

Et større fagmiljø på skolen for de ansatte.
Vi har høyt utdannende lærere på alle
skolene, men vil kanskje føre til færre
lærere og færre som får være
kontaktlærere.
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Kort reisetid. Mange elever kan gå/sykle til
skolen.

Ledelse i 100%

Trives med å ha en nærskole

Ingen av skolene er tilrettelagt for å ta imot
alle Bø-elevene, et nytt skolebygg som
tilfredsstiller dagens behov kan bli
resultatet

Ingen klare forskningsresultater som sier
noe om små/store skoler er best.

1-10 skole har fordeler-elevene blir bedre
kjent, og trenger ikke «grue» seg for å skifte
skole

Når klassene er så små har lærer bedre tid
til hver enkelt elev, tilpasset opplæring
fungerer bedre, og muligheter til å «se hver
enkelt»

Det kan være bra med mindre synlighet

Større enheter kan føre til mer
mobbing/krenkelse-miljøet blir ikke så
gjennomsiktig

Flere barn i SFO vil være en fordel. Da kan
man dele inn etter alder-flere grupper

Flerspråklige barn profiterer på små
enheter/nærskole
Jo færre busselever jo bedre mulighet for å
organisere leksetid for elevene
Lang reisevei fører til lange dager (spesielt
for de minste)-ugunstig for leksegjøring
Å gå på nærskole er tryggere spesielt for de
små.
For oss som har basseng/gymsal i nærheten
er det en fordel å ha skolen der den er
Tilrettelegging for funksjonshemmede
elever bør vurderes på nærskolene
Stor grupper kan føre til mer
mobbing/krenking.
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Forhold knyttet til lokalsamfunnet for å
opprettholde skolen

Forhold knyttet til lokalsamfunnet for å
samles i større enheter.

Negativt for bosetting i mindre kretser. Vil
bli avgjørende for hvor ny boligbygging blir.

Bedre/positivt til sentrumsutvikling og
dermed(kanskje) mindre fraflytting

Vil påvirke bosetting i mindre kreter
negativt

Enklere å organisere fritidstilbud både
idrett og kultur-flere foreldre å spille på

Distansen til skolen øker-ikke nærskole
lengre

Bedre samhold i kommunen, kan samle
bygda på en annen måte enn nå

Lang reisetid for noen elever (uheldig
spesielt for de minste)

Større samhold mellom foresatte-blir bedre
kjent med foreldrene i andre deler av bygda

Eks. 17.mai arr. vil forsvinne fra kretsene

Bø-elever kan være et felleskap

Lettere med foreldresamarbeid

Det blir mange tomme bygg rundt i
kretsene-hva vil skje med det

Innspill til kommunestyret vedr. skolestruktur fra SU v/ Straume skole
Dette er en oppsummering av innspill fra FAU, elevrådet, personalet v/Straume skole og SU.
1. Straume er midtpunkt i bygda, hvor det er kort vei til sentrale etater (tannlege, lege,
helsesykepleier, Bøheimen, brannstasjon etc.) samt at det ligger i midten av alle skolene.
Området her har mange arbeidsplasser for personer fra hele Bø, noe som gjør at det er
enkelt med tanke på levering i SFO.
På skolen er alle lærerne faglærte (som gjerne øker kompetansen) og rektor har
skolelederutdanning. Skolen har tett samarbeid med foresatte.
Skolen har stabile elevprognoser fremover. Det var meget høy deltakelse på
Foreldreundersøkelsen (80% av alle foresatte) og Elevundersøkelsen, der skolen har gode
tilbakemeldinger på de aller fleste områder. Elever og foreldre opplever tilhørighet og
eierskap til skolen og skolens område. Skolen har et godt læringsmiljø. Foreldregruppa
melder at de opplever et godt skole-hjemsamarbeid. Alle kjenner alle- det er trygt.
Alle elevene er innenfor anbefalt reisetid vedr skolevei og svært mange går/sykler til skolen,
noe som også er bra for miljøet
Skolen har et flott uteområde som blir mye brukt utenom skoletid av foreldre, elever og
andre personer i nærmiljøet og vil bli ytterligere bygd opp av nytt dekke i ballbingen samt
Tuftepark. Det er en naturlig samlingsplass. Det er mange flotte turområder i nærheten,
samt tilgang på Lunahall, Øyjordlia, akebakker, skøytebane osv. som blir flittig brukt av
skolen.
Elevene har mange nære skolevenner (man trenger ikke å bli kjørt for å besøke noen) og
elevene blir venner på tvers av klassene. Ved forsovelse kan elevene komme seg på skolen
selv uten at foreldrene må kjøre dem.
Skolen er viktig for lokalsamfunnet da det er en pådriver for julegrantenning, juletrefest, 17.
mai feiring, vårfest m.m.
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Skolen blir brukt til fritidsaktiviteter, noe som gjør det enklere å delta.
2.

Det er ønskelig fra alle parter å ha større enheter.

En større skole koster mindre å drive og det er kjekt med flere elever som man kan bli
venner med (være med i friminuttene, flere læringsvenner og lettere å finne en læringsvenn
som du kan sparre med på ditt nivå). Det er enklere å finne seg noen å være med – man har
flere å velge mellom.
Man kan få inn mer penger på kantina som betyr mer penger til elevrådet som igjen bidrar til
mer positiv aktivitet på skolen.
Man kan få flere rene klasser og unngå sammenslåing.
Det vil være et større kollegiale noe som er positivt for det faglige nivået for lærere og
elever. Det vil være et bredere faglig kompetanse samlet på et sted, noe som er positivt for
det profesjonelle læringsfellesskapet.
Man kan investere midler i å ruste opp et uteområde og en skole skikkelig istedenfor å
«sparkle» de akutte behovene som oppstår.
Elevrådet ønsker flere elever på skolen sin, men ønsker at voksne er ekstra oppmerksomme
på følgende punkter:







Det vil bli fullt på bussene (skille ungdomsskole og barneskole?)
Det vil bli lenger reisevei for noen og man må vente på buss
Det er komplisert med forsovelser
Viktig å følge ekstra godt med for å sikre at ingen blir plaget
Større konsekvenser ved koronasmitte i en klassen
Da ser man vennene hele tiden – godt å ha noen som man ser utenom.

3. Uteområdet blir mye brukt om ettermiddagen, og skolen er en møteplass for
mange. Mange ønsker å bo nært skolen og området er delvis tilpasset at elever kan
gå/sykle til skolen.
Skolen ligger nært til sentrale funksjoner i kommunen som lege, tannlege, Bøheimen,
fysioterapi, rådhuset, brannstasjon. Vi har tilgang til aktivitetsanlegg i nærområdet, som
er en naturlig del av skolens aktiviteter i løpet av skoleåret.
4. Ved felles skoler vil Bø være en mer samlet plass å vokse opp. Elever og foreldre blir
kjent med hverandre på tvers og kanskje kan man få slutt på splittelsen i bygda.



Oppsummert så ønsker alle parter større enheter for skole. Det er ønskelig å
opprettholde Straume skole som en større enhet, og det er forståelse for om det ikke
blir slik.
Alice Ramberg Eriksen
Sekretær SU
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Uttalelsene fra ansatte i skolen, elevråd og samarbeidsorganene i barnehagene ligger som
vedlegg til saka.
Det er mye av de samme argumentene som går igjen, og her er hovedpunktene.
Skole og samfunnsrelaterte forhold for å
opprettholde skolen

Skole og samfunnsrelaterte forhold for å
samles i større enheter

Flere av elevene får lengre skolevei

Full klassedeling på fulldelt skole

Enklere å følge opp elever slik
klassestørrelsen er i dag

Det er enklere å finne seg en læringsvenn

Elever og foreldre opplever tilhørighet og
eierskap til skolen og skolens område

Får flere rene klasser og unngå
sammenslåing av klasser

Skolene har godt læringsmiljø

Flere på samme alder å være sammen med
i friminuttene

Elevene føler seg tryggere

Flere av samme kjønn i hver klasse

Skolen er viktig for lokalsamfunnet

Liten lyst til å undervise på en todelt skole

Eks 17. mai arr. vil forsvinne fra kretsene

Lærerne får bruke sin fagkompetanse bedre

Store klasser fører til mer støy

Større felles SFO

Foreldregruppa i Vinje barnehage kommer med en klar anbefaling, og jeg gjengir her
konklusjonen i sin helhet.
To barneskoler i Bø, en på Straume og en på Steine. Småskole for seg og storskole for seg. Da
oppnår vi større klasser og læringsmiljø, og ivaretar samtidig kapasitet for potensielt økt og
redusert elevtall. Ungdomsskolen består som den er i dag. Som foreldre tenker vi at det
viktigste er ikke hvor barnet går på skole, så lenge vi får fingeren ut og samler barn, lærere
og kompetanse. Og bare så det er sagt det: bussing er ingen ekstremsport. Barn tåler å ta
buss til skolen.
Fau ved Eidet barnehage ønsker en 1-10 skole plassert på Asterset. Her kan vi samle all
kompetansen på ett sted, og heller bygge opp skolen med alle de viktige
undervisningsrommene vi trenger (svømming, gym, musikk osv.) Flere av
foreldrerepresentantene synes det var vanskelig å tolke/ besvare de fire spørsmålene. Det er
nok hovedgrunnen til å det kom lite tilbakemeldinger.
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1.4. Oppsummering av tilbakemeldinger
Det har kommet fram mange gode argumenter både for og imot å endre skolestrukturen
vår. FAU og SU ved skolene har svart på fire spørsmål, og vi har bevist ikke lagt opp til en
økonomisk diskusjon om besparelser osv. Dette tror jeg har ført til en bedre diskusjon om
innholdet i skolen. FAU/ SU ved Eidet og Steine skole kommer ikke med noen klar anbefaling
på endring av skolestruktur. De har mange gode argumenter både for og imot. SU ved
Straume skole sier at det er ønskelig fra alle parter på skolen med større enheter. Klarest
anbefalinger får vi fra foreldrerepresentantene i Vinje og Eidet barnehage. Vinje b. hage
anbefaler to barneskoler i Bø, en på Straume og en på Steine. Småskole for seg og
mellomtrinn for seg (5-7 trinn). Eidet barnehage vil ha en 1-10 skole på Asterset.
De ansatte har også svart på de samme spørsmålene, og de har mer fokus på at de vil ha
større enheter enn tidligere. Flere ønsker fulldelte klasser, og en bredere faglig kompetanse
samlet på et sted.
Elevrådene har også uttalt seg. Litt delte meninger her. Elevrådet ved Straume skole ber oss
være spesielt oppmerksomme på skoleskyss. Det vil bli lengre reisevei, og det kan bli fullt på
bussene ved en endring av skolestrukturen.
2. Skolerelaterte forhold
Når man diskuterer skolestruktur må en i tillegg til økonomiske forhold, også vurdere andre
konsekvenser for skolesamfunnet. Når det gjelde skolerelaterte forhold omfatter dette blant
annet elevtall, skolestørrelse, personalressurser og administrativ organisering, skolebygg,
læring og læringsmiljø, skolevei og reisetid, forholdet skole -heim og skolefritidsordning.
2.1 Elevtall og skolestørrelse
Tabellen nedenfor viser elevtall, klassedeling og prognoser for årene fremover for skolene i
Bø. Prognosene er basert på nåværende barnetall i de ulike kretsene, og det er ikke tatt
hensyn til eventuell inn -og utflytting.
Antall fødte pr. skolekrets
SKOLE

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

Steine

13

12

10

13

10

8

Straume

12

6

8

6

7

6

Eidet

3

3

2

3

5

3

Sum pr.år

28

21

20

22

22

17
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Elevtallsutvikling i Bø kommune pr. 24.08.21
Skole

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
Elevtall:53

Elevtall:63

Elevtall:61

Elevtall; 67 Elevtall: 72 Elevtall: 76

Klasser: 4

Klasser: 4

Klasser: 4

Klasser: 4

Klasser 4.

Elevtall:59

Elevtall:58

Elevtall:55

Elevtall:55

Elevtall: 51 Elevtall: 50

Klasser: 4

Klasser: 4

Klasser: 4

Klasser: 4

Klasser 4

Elevtall:33

Elevtall:28

Elevtall:27

Elevtall: 25 Elevtall 22

Elevtall: 23

Klasser: 3

Klasser: 2

Klasser: 2

Klasser:2

Klasser: 2

Elevtall:70

Elevtall:64

Elevtall:69

Elevtall: 61 Elevtall: 68 Elevtall: 55

Klasser: 3

Klasser: 3

Klasser: 3

Klasser. 3

Klasser: 3

Klasser: 3

145

149

141

147

145

149

Totalt i Bø 215
kommune

213

210

208

213

204

Steine

Klasser: 4

SFO:20
Straume

Klasser: 4

SFO:25
Eidet

Klasser 2

SFO:9
Bø u skole

Totalt
elever 1-7

Det er født gjennomsnittlig litt over 21 barn hvert år i perioden. Når vi planla
barnehagestrukturen for 7 år siden ble det satt et normtall på 18 fødte pr. år i Bø. Vi har ei
økning på tre barn pr. år. Det er ei økning i antall fødte på Steine i forhold til forrige
prognose.
Elevtallet på hver skole har også endret seg noe i forhold til prognosen for et år siden.





Elevtallet på Steine og Eidet skole er stabilt og har små forandringer i forhold til
forrige prognose.
Elevtall på Straume skole går ned med over 10 elever. Dette skyldes at flere elever
flyttet ut av Bø ved skolestart nå i høst.
Elevtallet på Bø u-skole går ned til 55 elever i 2026/2027
Antall barn som bruker SFO er stabilt. Vi har totalt 54 elever som har plass dette
skoleåret.

Klassedelingen ligger også stabilt for alle skolene unntatt Eidet skole. Denne skolen vil bli
todelt fra høsten 2022 med det elevtallet som vi ser nå. Tallene er helt marginale, og Eidet
skole mangler bare en elev på småskoletrinnet for å bli tredelt fra høsten 2022.
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Personalressurser og administrativ organisering.
Skole

Ped.personale

Assistent

SFO

Adm.ressurs

Eidet

5.8 stillinger

4

0.8 stillinger

15.5 t/u

Steine

7,6

1

1.46

16,9 t/u

Straume

7,6

2

1.55

16,2 t/u

Bø U-skole

11.1

2

22.8 t/u

I dagens skole er det behov for bred faglig og pedagogisk kompetanse. Stortinget har vedtatt
nye kompetansekrav for undervisningspersonale i fagene norsk, engelsk og matematikk.
Tidligere gjaldt kun tilsettingskrav, og en som ble ansatt som norsklærer kunne undervise i
andre fag. Nå er det slik at man må ha 30 studiepoeng i norsk for å undervise i norsk. På utrinnet kreves det 60 studiepoeng. De lærerne som ikke har dette på plass har dispensasjon
fram til 2025. Lærerne i Bø har virkelig benyttet seg av tilbudet om gratis videreutdanning
for lærere. Dette skoleåret har vi 13 lærere som tar videreutdanning. Med en desentralisert
skolestruktur kan det bli utfordrende å få nok godkjente lærere på alle skolene.
Rektorene på barneskolene har i dag 15-17 timer i uka til administrasjon. Resten av stillingen
blir brukt til undervisning. Det er et sterkt ønske fra rektorene om mer tid til administrasjon,
men det har vi ikke økonomi til å innfri.
Læring og læringsmiljø
De siste årene har særlig skolens bidrag til elevenes faglige utbytte stått i sentrum for den
offentlige debatten. Det er forsket både nasjonalt og internasjonalt på sammenhengen
mellom skolestørrelse og kvalitet. I tilstandsrapporten for grunnskolen i Bø kommune
redegjorde vi for resultatene på nasjonale prøver og elevundersøkelsene. Vi har for mange
elever på laveste nivå i lesing og regning på 5. og 8. trinn. Vi har også vært under norm på
grunnskolepoeng og mobbing i perioden 2017-2019. Vi er som kjent med i
«oppfølgingsordningen» fra Udir, og jobber konkret med å forbedre resultatene.
Det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner omkring skolestørrelse og kvalitet i skolen. I
Bø kommune har vi kun små skoler og resultatene varierer fra år til år. Ansatte i skolene i Bø
har likevel vært klarere på at de ønsker å jobbe i større enheter. De ønsker fulldelte klasser
og flere kollegaer. Vi skal ikke oppsummere alle argumentene for eller imot endring av
skolestruktur, men en av de største utfordringene ved små skoler er at enkelte elever ikke
trives på skolen. Det blir for få elever på egen alder, og man blir for få elever i klassen.
Oppsummering og konklusjon
Vi har som sagt fått inn mange gode innspill fra FAU/SU i barnehagene og barneskolene.
Ansatte og elevråd har også gitt innspill.
Vi har ikke diskutert økonomi i denne saka. Det har vært bra for prosessen, og vi har fått mer
fokus på innholdet i skolen.
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Nå er det likevel slik at vedtatt budsjett og økonomiplanen for 2021-2024 sier at vi skal ned
med 1.6 millioner hvert år fremover. De pengene som ble tilført i år ligger ikke inne i
budsjettet for 2022.
Forslaget om to barneskoler med småskoletrinnet på en skole og mellomtrinnet på en
skole har vært nevnt tidligere.
Fordelene ved et slikt alternativ er mange.
-fulldelte klasser
-Godt fagmiljø for lærerne og andre skoleansatte
-Lettere å oppfylle kompetansekravene for lærerne
- Elevene vil ha flere å velge mellom, flere å matche med
-Felles SFO
-Trenger ikke å slå sammen SFO og barnehagene i sommerferien
-elever med behov for tilrettelegging kan motta felles undervisning.
Hovedgrunnen til at småskoletrinnet plasseres på Straume er hensynet til de minste elevene.
Vi ønsker at reisetida blir så kort som mulig, og det er lettere med en felles SFO. I dag har
60% av alle elevene i Bø skoleskyss. Skyssbehovet til og fra vil øke med ei slik løsning.
Vi må se nærmere på skolebygget på Straume. I skoleåret 2022/23 vil det være 83 elever på
skolen etter sammenslåinga. Det vil være 4-5 klasser og skolen har nok klasserom. SFO vil bli
stor, og krever mye plass. Vi må se nærmere på hvordan dette kan organiseres.
På Steine skole vil det være 68 elever på 5-7 trinn. Det trenger ikke å gjøres noen store
endringer her med bygningen.
Rådmannen foreslår at det settes ned ei arbeidsgruppe som ser på hvilke endringer som må
gjøres på skolebyggene for å tilpasse disse. Arbeidsgruppa bør bestå av skolesjef, rektorene
på barneskolene, repr. Teknisk, Leder FAU/ SU fra alle barneskolene. politiske repr. i SU. SFO
lederne deltar ved behov.
Det legges fram ei ny sak med kostnadsberegninger som behandles i k-styret i vinter/vår.
Straumsjøen den 17.09.21
Gundar Jakobsen
Rådmann

Hans K. Pettersen
Skole og barnehagesjef
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Vedlegg i saka:
1. Oppsummering av innspill fra FAU, elevrådet ,personalet og SU v/Straume skole.
2. Referat fra Su-møte ved Steine skole.
2. Innspill fra lærere, andre ansatte og elevrådet ved Steine skole
3. FAU-møte med skolestruktur som hovedsak 04.05.21-Eidet skole
4. Foreldremøte vedr. skolestruktur i Bø kommune 18.05.21-Eidet skole
5. Referat fra elevrådsmøte 31.05.21 ved Eidet skole
6. Uttalelse fra pedagogisk personale v/Eidet skole ,26.05.21
7. Besvarelser fra Eidet barnehage den 10.06.21
8. Fremtidens skole i Bø. Fra Foreldrerepresentanter (SAU) i Vinje b. hage
9. Sak 49/18.skolestruktur i Bø kommune. Kommunestyret
10.Møteprotokoll fra k-styret i sak 49/18.
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Saksframlegg
Arkivreferanse: 2021/768-1
Saksbehandler: Gundar Jakobsen

Sakens gang
Saksnummer
74/21

Møtedato
29.09.2021

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Månedsrapport pr 31.8.21
Forslag til vedtak
A. Vedlagte rapport pr. 31.8.21 tas til orientering

B. Følgende budsjettregulering for 2021 vedtas:
Etatsramme til H/O økes fra 97 990 til 100 090
Etatsramme til Kultur økes fra 9 252 til 13 052
Etatsramme Teknisk økes fra 11 274 til 11 774
2,8 mill. finansieres fra økt rammeoverføring 2021.
3,6 mill. finansieres ved fra dispfond til breiband.

Bakgrunn for saken
Se vedlagte månedsrapport om driftsstatus pr 31.8.21.
Kommentar til foreslåtte budsjettregulering:
Kommunen har fått økt rammeoverføring for ekstraordinære utgifter i forbindelse med
korona epidemien. De største utgiftene til dette er det helse og omsorg etaten som har hatt,
bl.a. til vaksinering, smittesporing og innkjøp av materiell. Beregnet merutgift er kr 2,1 mill.
Etaten tilføres dette beløpet av den økte rammeoverføringa.
Kulturetaten har også hatt en del ekstra kostnader/reduserte utgifter spesielt knyttet til
ungdomsarbeid, kulturskolen og redusert inntekt Reginedagan. Etaten tilføres 200.000,- av
de samme midlene.
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Kommunestyret har tidligere vedtatt å bygge ut breiband på en del nærmere definerte
områder i Bø. Vi må påregne sluttutbetaling av kommunens andel i 2021. Dette beløpet er
ikke budsjettert, men opplyst tidligere om skal finansieres fra disposisjonsfond. Beløpet tas
da over drift slik at kultur og næringsetaten tilføres 3,6 mill. til dekning av utgiftene i 2021.
Budsjettet til veivedlikehold er oppbrukt, samtidig som en rekke grusveier er i svært dårlig
forfatning. For å bedre denne situasjonen noe, styrkes etaten med 500.000,- for
grusing/skraping av aktuelle veier i høst. Finansieres fra økt rammeoverføring.

Straumsjøen 20.09.21

Gundar Jakobsen

Frode Josefsen

Rådmann

Økonomisjef

Vurdering

61

Saksframlegg
Arkivreferanse: 2021/408-5
Saksbehandler: Martin Nielsen

Sakens gang
Saksnummer
75/21

Møtedato
29.09.2021

Utvalg
Formannskapet

Søknad om tillatelse til tiltak - garasje gnr/bnr 18/99
Forslag til vedtak
Det gis tillatelse til oppføring av garasje på GNR/BNR 18/99.
Det gis dispensasjon fra arealformålet friareal.
Bakgrunn for saken
Ola Olaisen ønsker å bygge seg garasje på sin eiendom like ved huset. Plasseringen av
garasjen i hjørnet av eiendommen kommer i konflikt med arealformål friareal, og vil derfor
kreve dispensasjon.
Saken ble sendt på høring, hvor Nordland Fylkeskommune og Sametinget ikke hadde noen
negative merknader mens Statsforvalteren mente vilkårene for å kunne gi dispensasjon ikke
er oppfylt. Statsforvalteren begrunner dette i to forhold: dispensasjonssøknaden er ikke
grunngitt, og videre: «Søker har en garasje fra før, og tomta er stor nok til eventuelt å bygge
en ny garasje innenfor den delen av eiendommen som er regulert til boligformål.»
Vurdering
For å kunne gi dispensasjon må begge vilkårene i plan- og bygningslovens § 19-2 være
oppfylt:
1. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser,
blir vesentlig tilsidesatt.
2. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.
Vilkår 1
Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan for Skagen byggefelt, som ble vedtatt i 1976.
Deler av eiendommen har arealformål bolig, mens deler har formål friareal. Hensynet bak
bestemmelsen om arealformålet er gitt i bruken av friareal: slike områder blir avsatt i plan i
boligfelt for at man skal ha mulighet for fri ferdsel, snarveier og områder hvor barn kan leke
uten gjerder. På grunn av terrenget vil det aktuelle området uansett ikke fungere som noen
snarvei og det er allerede en etablert sti på andre siden av haugen. Det er også rikelig med
tilgjengelige områder for lek og ferdsel i uberørt mark i omkringliggende terreng, og LNFRområde rett på andre siden av veien. Hensynene bak bestemmelsen vurderes uvesentlig
tilsidesatt.
Som Statsforvalteren også påpeker er ikke reguleringsplanens bestemmelser eller
inntegninger av hverken tomtegrenser eller plassering av bygg fulgt i praksis. Ser man på
hele byggefeltet som omfattes av reguleringsplanen er det ganske tydelig at disse delene av
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planen ikke har vært håndhevet strengt, slik at virkningen av planen er uthulet over tid. Det
er også flere steder bygd boliger i friareal. Både planens alder, og at det er stor presedens for
å fravike bestemmelser og formålsgrenser, taler til fordel for dispensasjon.
Det er ikke vurdert at en dispensasjon vil berøre lovens formålsbestemmelse, nasjonale eller
regionale interesser.
Vilkår 2
Fordelene med å gi dispensasjon til å bygge garasjen er nok store for tiltakshaveren selv Rådmannen ser ikke at noen øvrige interesser blir særlig berørt hverken i positiv eller negativ
grad.
Angående begrunnelse
Ved befaring på tomta ser man at det på vestsiden av eiendommen (som har formål bolig)
som kanskje er det ledige arealet Statsforvalteren sikter til, er en haug som vil kreve et stort
terrenginngrep for evt. bygging av garasje. På den tenkte plasseringen av garasjen i det østre
hjørnet er det derimot ganske flatt. Både natur/miljømessig, og kostnadsmessig, ser man
fordelene av den ønskede plasseringen. Rådmannen aksepterer dette som begrunnelse god
nok til å oppfylle lovens intensjon, og vil ikke kreve noen ytterligere formalisering av dette.
Rådmannen anser det videre ikke som kommunens oppgave å mene noe om at søker har en
liten garasje fra før.
Samlet vurdering
Vilkårene i § 19-2 er etter en samlet vurdering ansett å være innfridd. Administrasjonen
anser det som legitimt å gi dispensasjon i dette tilfellet og synes det er passende å sitere et
rundskriv fra regjeringen h/5/15.
«Plan- og bygningsloven er en ja-lov. Dette innebærer at tiltakshaver som et generelt
utgangspunkt har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd med regelverket,
herunder også plan.»
Straume 09.09.2021
Gundar Jakobsen
Rådmann

Andreas Nakkling Andersen
Teknisk sjef
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Kart

Vedlegg:
1 Søknad om tillatelse til tiltak - garasje gnr/bnr 18/99
2 Dispensasjonssøknad
3 Kvittering for nabovarsel
4 Kart
5 Høringsuttalelse - dispensasjon fra reguleringsplanen - oppføring av garasje - 18_99 Bø.pdf
6 Kulturminnefaglig vurdering - oppføring av garasje på gbnr 1899, Bø kommune.pdf
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BØ KOMMUNE
Veaveien 50
8475 STRAUMSJØEN

Vår dato:

Vår ref:

18.08.2021

2021/5187

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 29

Høringsuttalelse - dispensasjon fra reguleringsplanen - oppføring av
garasje - 18/99 - Bø
Statsforvalteren viser til oversendelse av søknad om dispensasjon datert 29.07.2021.

Sakens bakgrunn

Ola Olaisen eier gbnr. 18/99 i Bø kommune, som er bebygd med bolig og garasje. Han søker nå om
oppføring av ny garasje på eiendommen. Garasjen søkes plassert inn i et regulert friområde.

Statsforvalterens vurdering

Aktuelle eiendom er regulert til boligområde og friområde i reguleringsplan for Skagen byggefelt,
stadfestet av Statsforvalteren i 1976. Oppføring av garasje er i strid med arealformålet friområde, og
krever derfor dispensasjon fra planen for å kunne tillates.
Reguleringsplanen er ikke fulgt i praksis idet denne aktuelle tomta er regulert til tre boliger, men kun
er bebygd med én.
Olaisen har søkt om dispensasjon, men vi kan ikke se at denne er begrunnet. Dispensasjon krever
grunngitt søknad, jf. plan- og bygningsloven § 19-1.
Hjemmelen for å gi dispensasjon fra reguleringsplanen er plan- og bygningsloven § 19-2.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Begge vilkårene må være
oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon.
Ut fra gitte opplysninger i søknaden og kommunens vurdering i høringsbrevet kan vi ikke se at
vilkårene for å gi dispensasjon fra regulert formål friområde er oppfylt i denne saken. Søker har en
garasje fra før, og tomta er stor nok til eventuelt å bygge en ny garasje innenfor den delen av
eiendommen som er regulert til boligformål.

E-postadresse:
sfnopost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens vei 11,
8003 Bodø
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Telefon: 75 53 15 00
www.statsforvalteren.no/no
Org.nr. 974 764 687

Orientering om vedtak

Vi ber om å bli orientert om vedtaket i saken.

Med hilsen
Torfinn Sørensen (e.f.)
Fylkesmiljøvernsjef

Gunn Olsboe Johannessen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Vår dato:
Vår referanse:
JournalpostId:
Deres dato:
Deres
referanse:
Org.nr:

13.08.2021
21/18824- 2
21/92546
29.07.2021
2021/408-2
964 982 953

Bø kommune
Veaveien 50
8475 STRAUMSJØEN

Kulturminnefaglig vurdering - oppføring av garasje på gbnr 18/99, Bø
kommune
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008.
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner.
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil
fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under
markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under
arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes
videre til dem som skal utføre arbeide i marken.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner
Tor-Kristian Storvik
arkeolog

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Sametinget
Adresse

Ávjovárgeaidnu 50
Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.: 75650000
E-post: post@nfk.no

9730

KARASJOK

Samfunnsutvikling
Kulturminner
Tor-Kristian Storvik
Tlf: 75650529

Besøksadresse Prinsensgate 100
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Saksframlegg
Arkivreferanse: 2021/541-3
Saksbehandler: Gundar Jakobsen

Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Fusjon/salg av hele eller deler av Vesterålskraft AS
Forslag til vedtak
A. Vesterålskraft As videreføres, men deler av selskapet selges, primært Vesterålskraft
Nett AS. Salgssummen utbetales som utbytte til eierkommunene.
B. Dersom det ikke oppnås enighet om punkt a, fusjonerer Vesterålskraft AS med
Nordkraft. Bø kommunes andel av oppgjøret fordeles med inntil 50% i aksjer og 50% i
kontanter.
C. Bø kommune ber styret i Vesterålskraft AS foreta avklaringer og sluttføre
forhandlinger om nødvendige avtaler og annen transaksjonsdokumentasjon.
Bakgrunn for saken
Bø kommunestyre vedtok i møte 24.06.21 Følgende:
1. Bø kommune ber Vesterålskraft kjøpe ekstern kompetanse for å gjennomgå
nullalternativet hva gjelder nettselskapet.
2. Ordfører i Bø sammen med øvrige eiere tar kontakt med Andøy Energi og Trollfjord kraft
sine eiere for å vurdere muligheten for sammenslåing til et selskap i Vesterålen.
3. Bø kommunestyre utsetter saken og tar den opp til realitetsbehandling så snart
resultatene av pkt. 1 og 2 foreligger.
Nullalternativet
Vesterålskraft hadde allerede høsten 2020 utarbeidet rapport om nullalternativet og som
med bakgrunn i Bø kommunens vedtak i ettertid er noe utvidet. Rapporten er utarbeidet av
THEMA Consulting Group. Rapporten er tidligere tilsendt alle kommunestyrets medlemmer.
Slik jeg leser rapporten er videre drift av Vesterålskraft nett AS lite hensiktsmessig bl.a. fordi:
Årlige kostnader må reduseres med ca. 30%.
Å fortsette som i dag ventes å gi en relativt høy nettleie og svekket økonomi i
selskapet
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-

I nullalternativet er det mer sannsynlig med reduksjon enn økning i bemanning over
tid.
Vesterålskraft nett sin verdi og utbytte ventes å bli svekket over tid som følge av at
bransjen relativt sett blir mer effektive

Sammenslåing av selskap i Vesterålen
Ordfører fikk i oppdrag av kommunestyret å kontakte eierne av Andøy energi og Trollfjord
kraft for å vurdere muligheten for sammenslåing av de tre selskapene i Vesterålen. Slik jeg
forstår det har denne dialogen ikke ført frem til noe resultat.
Selskapets verdi
Sortland kommune har fått gjennomført en ekstern verdivurdering av Vesterålskraft
konsernet gjort av Pwc. Resultatet av denne verdivurderingen viser at alle mottatte tilbud er
innenfor eller høyere enn hva Pwc har i sine verdivurderinger av selskapet.
Om å kjøpe selskapets egne aksjer
Sortland kommune har fått vurdert spørsmålet.
Et aksjeselskap kan som utgangspunkt erverve egne aksjer fra en aksjonær, jf. aksjeloven § 92 første ledd. Forutsetningen er at tre grunnvilkår er oppfylt, og oppsummeres forkortet
under:
1. Aksjekapitalen kan ikke bli lavere enn (minst kr 30.000,-) etter fradrag for samlede
pålydene. Dette er ikke tilfellet her.
2. Aksjekjøpet må ligge innenfor rammen som kan benyttes til utdeling av utbytte.
Vesterålskraft sin samlede aksjekapital er 30 mill kr, fordelt på 1000 aksjer.
Bokførte verdier 31.12.2020:
kr 490 mill kr
Bokført gjeld 31.12.2021:
kr 277 mill kr
= Finansiell ramme til aksjekjøp:
kr 183 mill kr*
*denne summen må vurderes i henhold til bankavtalen som Vesterålskraft AS har med Dnb
Bank ASA (minimum 30 % av totalkapitalen må være bokført egenkapital, samt krav om en
rentedekningsgrad på minimum 3,0)
3. Generalforsamlingen må ha gitt styret fullmakt til aksjekjøpet (krever normalt 2/3 flertall),
men på bakgrunn av aksjonæravtalen som ble inngått mellom BØS i 1997 bør denne legges til
grunn som bindende. Dette innebærer at et aksjekjøp (fullmakt fra generalforsamlingen til
styret) må være enstemmig.
Bokføring
Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan et kontantoppgjør ved eventuelt salg/fusjon skal
føres i kommuneregnskapet.
I forsøk på avklaring har Sortland kommune har fått utredet hvordan bokføringen for et
eventuelt salgsvederlag kan/skal bokføres i kommuneregnskapet. Dette har betydning for om
salgsvederlaget føres i driftsbudsjettet (kan brukes til generell drift eller om det skal føres i
investeringsregnskapet- og kun benyttes til investeringer i anleggsmidler.)
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Sortland og Bø sin andel av innskutt egenkapital er kr 10,9 mill kr hver og Øksnes har ca. 9,4
mill kr i innskutt egenkapital.
Tilbakemeldingen er at ved et eventuelt kommunalt salg av aksjer, kan Bø inntektsføre alt
som overstiger 10,9 mill kr i driftsbudsjettet da dette blir vurdert som «løpene inntekt».

Tilbudene og anbefalinger
Etter kommunestyret i juni er det i tillegg til tilbudene fra Lofotkraft og Troms Kraft også
mottatt tilbud fra Nordkraft, samt at øvrige tilbud er oppdatert.
Styret i Vesterålskraft har vurdert tilbudene. Deres anbefaling vedlegges saken og er tidligere
utsendt kommunestyrets medlemmer. Anbefalingen fra styret er å inngå forhandlinger med
Lofotkraft med sikte på å selge hele selskapet, subsidiært inngå forhandling med Troms Kraft
om salg av Vesterålskraft Nett.
Kommunedirektøren i Sortland innstiller på salg til Nordkraft subsidiært Lofotkraft.
I og med at tilbudet fra Nordkraft er kommet i ettertid tar jeg med litt her fra tilbudet, jfr for
øvrig tidligere saksfremlegg. Alle oppdaterte tilbud vedlegges saken.
• Nett
- Nettselskapene (VK Nett og HLK Nett) videreføres som selvstendige datterselskap i
konsernet - Nordkraft garanterer for 15 mill lavere nettleie i VK Netts konsesjonsområde
f.o.m 2025 - Revidert langtidsplan utarbeides for å sikre beredskap, forsyningssikkerhet og
attraktivitet for næringsvirksomhet - Vesterålen gis vetorett for fusjon mellom VK Nett og
annet nettselskap med høyere nettleie.
• Bredbånd
- Selskapene fusjonerer og hovedkontor for det fusjonerte bredbåndselskapet blir Vesterålen
- Altibox som innholdstjeneste videreføres - Vekststrategi videreføres – stort potensiale for
økt lønnsomhet og videreutvikling av eierverdier - Det søkes videre konsolidering innenfor
bredbånd i regionen
Produksjon
- VK Produksjon (vannkraftverk) fusjonerer med Nordkraft Magasin. Det opprettes eget
selskap Nordkraft Varme for VK
Fjernvarme. Personell i VK Produksjon overføres til Nordkraft Produksjon
- Det opprettes egen avdeling i Vesterålen for drift av produksjons- og fjernvarmeanlegg,
vindparken på Ånstadblåheia og eventuelt annen kraftverksdrift i regionen.
- Vurdere avdeling for energientreprenør for håndtering av gatelysavtaler etc.
- Umiddelbart uttak av synergier gjennomføres (optimering, drift mm)
• Konsern
- Alle staber som ikke er virksomhets spesifikke samles i konsern (regnskap, controlling, HR, IT
mm)
- Hovedkontor funksjoner vil være spredt på konsernets lokasjoner
- Virksomheten styres som ett konsern og ikke som et holding selskap
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• Utvikling/nye forretningsområder
- På forretningsmessige vilkår søkes nye forretningsområder som er naturlige vertikaler av
kraft.
- Hydrogen, datalagring, batteri, oppdrett og lading (land og vann). Vi som konsern skal ikke
være hovedeier den nye industrien
- Aktivt søke samhandling med andre partnere som kan bidra med kapital, kompetanse og
nettverk
➢ Ingen ansatte i VK skal miste jobben som følge av fusjonen, men ansatte kan få endret
stilling og roller.
➢ Alle ansatte beholder eksisterende arbeidssted. Garantien er evigvarende.

Vurdering
Dette er en svært kompleks sak der det foreligger 3 tilbud som alle har ulike innfallsvinkler og
muligheter, men også mange likheter.
Slik jeg oppfatter saken vil det være lite hensiktsmessig å gå videre med nullalternativet, da
det basert på de opplysningene som foreligger vil medføre dyrere nettleie og er vanskelig
gjennomførbart. Det vil dermed være nødvendig å gjøre noe med nettselskapet både for å få
lavest mulig nettleie i regionen/kommunen og helst på en måte som minst opprettholder
lokale arbeidsplasser også i Bø, samt stabilt nett.
Hvorvidt det er nødvendig å selge produksjon og breiband er ikke like klart. Det kan imidlertid
være mer rasjonelt å også selge alt for på den måten å oppnå mest mulig effektiv drift.
Når det gjelder kommunalt eierskap er et av spørsmålene hvorvidt lokalt eierskap vil påvirke
aktiviteten i Bø kommune, eller om sentrale lover og forskrifter regulerer dette området så
sterkt at lokalt eierskap i realiteten har lite å si. Håpet er i så henseende er at eierskap
påvirker lokale prioriteringer. En annen fordel med lokalt eierskap er muligheten for
utbetaling av utbytte. Dette har betydning for oppgjørsform ved eventuelt salg, der alle
tilbyderne åpner for oppgjør både i kontanter og aksjer.
Beløpene det er tale om fremgår av de enkelte tilbud der det finnes mange modeller for
oppgjør.
Det vil være mest hensiktsmessig om kommunene opptrer i fellesskap i denne saken. Fra Bø
har det vært signalisert et ønske om å beholde Vesterålskraft AS, men kanskje selge noe av
selskapet. Basert på min forståelse er poenget med saken å få mer effektiv drift av
Nettselskapet pga. forestående store investeringer. Det er derfor naturlig at om bare deler
skal selges, så er det nettselskapet.
Sortland har innstilt på fusjon av hele selskapet og Økses har i tidligere sak innstilt på salg av
hele selskapet. Det fremmes derfor en sekundær innstilling i saken dersom salg av bare del av
selskapet ikke er gjennomførbar.
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Gjennomgang av tilbud fra

+

Lofotkraft Holding AS
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Forent sterkt energikonsern i regionen
•

Vi tilbyr en helhetlig industriell løsning for alle virksomhetsområder i
Vesterålskraft som vi mener er god og har et stort potensiale

•

Et sammenslått konsern vil bli en sterkt industriell motor i Vesterålen
og Lofoten – ett kraftsentrum i regionen
•
•

Likeverdige partnere selv om det er et kjøp og ikke en fusjon
Felles på videre utvikling

•

Fokus på å bevare og utvikle nye regionale
kompetansearbeidsplasser

•

Sterk regional industriell aktør innen bredbånd og internett og
utvikling mot det grønne skifte

•

Gi kraft til investering i kraftnettet og forretningsmuligheter ifm
elektrifisering av regionen

•

Regional kontroll - veto om at nettselskapet skal være lokalisert i
Vesterålen

•

Styrket posisjon i det strategiske "spillet" og regional utvikling
•
•
•

+

Trollfjord og Andøy
Hålogaland
Bodø - Tromsø
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Nærmere om den strategiske
begrunnelse

+
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•

Sammenslåing fremstår som en «perfekt
match»

•

Sikre rasjonell drift av nettene – betydelige
driftssynergier

•

Felles driftssynergier også innenfor andre
virksomhetsområder
• Både bredbånd, produksjon og konsern

•

Bredbånd vil bli en betydelig aktør i regionen og
kan bli en motor i digitalisering av samfunnet og
bidra i det grønne skiftet

•

Skaper større fagmiljø –
kompetansearbeidsplasser i regionen

•

Nøkkelrolle i avkarbonisering og elektrifisering i
regionen –sikrer økt kraft til gjennomføring

Operasjonelle fordeler
•

Oppgradering av viktig infrastruktur
• Strømnettet, spesielt med fokus på Vesterålen
•

•

•

Vår historie, skjermet nettselskapet (fra 2006), allikevel betalt
ut respektabelt utbytte

Fiber/bredbånd
• Betydelig aktør i regionen
• Sikre bedre redundans
• Størrelse gir mulig fordel i den videre strukturelle
utviklingen innenfor virksomhetsområdet
• Et større selskap med større finansiell muskel kan +
bedre ta opp i seg marginale utbyggingsområder og
vurdere andre tekniske løsninger (les annet enn fiber)

Geografisk nærhet gir mer fleksibilitet
• Beredskap
• Arbeidsmarked, større geografisk område og rekruttere
nødvendig kompetanse i fremtiden
• Personell kan jobbe "hvor de vil" i et større geografisk
område som gagner oss i rekrutteringen
• Ref vår historie i Polar og Lofotkraft (nett) (Myre og
Evenes), samt vår alles erfaring med kornoa.
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Attraktiv verdsettelse av
Ve s t e r å l s k r a f t
• God pris for aksjonærer som velger å selge
• Den enkelte kommune kan velge å selge hele
eller deler av sitt eierskap i Vesterålskraft,
samlet minimum 51% må aksepteres solgt
• Inntil 35% av vederlaget kan gjøres opp i
aksjer i Lofotkraft Holding AS – Selgers eget
valg. Ombytte av aksjer skjer til verdier
beregnet av felles finansiell rådgiver

+

• Kontanter/Cash
• Budet er bindende for kjøper til 30.09.21
• Aksjonærer i Vesterålskraft AS får en stor del
av synergier både i form av høy verdi på VK
og garantier på nettleie
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Garantier for de ansatte

+

•

10 års jobbgaranti for alle i konsernet

•

Samme oppmøtested

•

Styringsretten beholdes
• i utgangspunktet skal alle ha samme arbeidssted
(geografisk) som i dag hvis ikke annet ønskes av
den ansatte
• Men det kan bli aktuelt å "kraftsamle"
• Ved for eksempel større prosjekter
• Større utfall
• Spesielle prosjekter
Dette skjer da på normal måte og gis
kompensasjon for etter enighet med
arbeidstagerorganisasjonene og/eller bruk av
lokale særavtaler/overenskomster

• Uansett kjøp eller ikke
• Ifm elektrifisering vil innhold i arbeidsoppgaver
endres for mange
• Stort "trykk" for å få kompetanser mot det grønne
skifte
• De som har kompetanse og som vil!!
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Det grønne skiftet- forretningsmessig utvikling
Vårt fokus og engasjement er i dag i:
• De Grønne Øyene
• Lofotkraft Muligheter
Her er noe områder som vi fokuserer på og som kan gi en utvikling mot flere jobber og kommersielle
muligheter:
• Zero – kyst /Lading Lofoten (Totalprosjekt på 120 MNOK - støtte 50%)

• Elektrifisering av kyst og fiskeflåten (mindre fartøy) (Lofotkraft inn med 4 MNOK)
+
• Lading Lofoten (500´støtte Enova)
• Kombinasjon med lading på land?

• Hydrogen
• Lokal produksjon
• Lokal distribusjon

• Kombinasjon med digitalisering (ytterliggere utbygging av fiber/bredbånd) og "smarte
løsninger"
•Finne samarbeidspartner – Troms Kraft? Plug? Andre? - SUBSTANS !

Viktigst – vi (med støtte fra våre eiere) er villig til å satse både ressurser og kapital
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Pristilbud
Beregning av verdijustert egenkapital
Virksomhetsverdi
Justering for normalisert AK
Netto gjeld
Egenkapitalverdi
Antall aksjer i VK
Verdi per aksje (i NOK)

Verdi LKH (TNOK)
Antall aksjer
Verdi per aksje (NOK)
Bytteforhold per VK aksje

900 000
-

269 126
630 874
1 000
630 874

1 278 000

*

+

88 000
14 523
43,44

* Verdi benyttet på LK konsernet baserer seg på verdiestimat utført av
Thema Consulting Group eksl. eksternt eierskap (dvs. KLP, Hovdan
Invest..).
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5 ø re g a r a n t e r t n e t t l e i e re d u k s j o n f o r k u n d e n e V K N e t t
• Garantien tar utgangspunkt i prognose av
gjennomsnittelig nettleie for VK Nett
• Garantien varer i 10 år fra og med 2024 til og med
2033
• Alle data i prognosen skal aksepteres av både kjøper
og selger
• Intensjonen er å gi kundene i VK Nett en garanti for
+ at
nettleien reduseres i forhold til hva en får om en
fortsetter som i dag
• Garantien er beregnet til en årlig verdi på ca 16
millioner pr. år eller 160 millioner kroner totalt
• Garantien er beregnet til en verdi på 1.350 kr pr kunde
pr år eller totalt 13.500 kr
• Med dette «gir» Lofotkraft store deler av synergiene til
kundene i Vesterålen
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K o n t ro l l / G j e n n o m f ø r i n g
• LK utarbeider en rapport med beregnet nettleie
for VK nett
• Rapportering skjer årlig før ny nettleie settes for
VK Nett

+

• Rapport fra LK dokumenterer at foreslått nettleie
er minimum 5 øre lavere enn prognosen for det
aktuelle året
• Rapportert nettleie godkjennes av organ bestemt
av VK eiere (Rådmenn eller lignende), før
vedtak.
• LK garantien vil være gjeldende så lenge ikke
andre løsninger (nasjonal tariff, utjevning..) vil gi
en nettleie som er lavere enn garantien for
kundene i VK nett.
• Gir en ny ordning 3 øre reduksjon av nettleien,
skal LK stå for de neste 2 ørene slik at nettleien
blir 5 øre lavere enn prognosen.
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Oppsummering vårt tilbud
1. Fordi vi forener to likeverdige konsern får vi et sterkt industrielt alternativ,
herunder styrket fagkompetanse og grunnlag for vekst i arbeidsplasser
2. Fordi begge konsern er hjemmehørende i LOVE-regionen får vi et sterkt bidrag til
regional utvikling til beste for regionenes+ næringsliv og innbyggere
3. Vi antar at vårt tilbud er svært godt i pris, til beste for selgende kommuner
4. Vårt tilbud er svært fleksibelt for den enkelte kommune – i både akseptgrad og i
valg av oppgjør i penger eller aksjer – til beste for selgende kommuner
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Vesterålskraft AS – anbefalt strategisk retning
Utdypende informasjon i tilknytning til eiernes vurderinger
Vi viser til Vesterålskraft AS’ («Vesterålskraft») presentasjon i felles kommunestyremøter i Bø, Sortland og
Øksnes kommuner tirsdag 15. juni 2021. Med grunnlag i spørsmålene fra kommunestyremedlemmene er vi
bedt om å gi en kortfattet redegjørelse for enkelte forhold av betydning for kommunenes beslutning om
videre strategisk retning for Vesterålskraft.
I punkt 1 er det gjengitt enkelte hovedelementer i eierstyringen av Vesterålskraft med relevans for den saken
som nå foreligger til behandling, hovedsakelig ved gjengivelse av uttalelser i tidligere og någjeldende
eiermeldinger, generalforsamlingsvedtak og konklusjoner i eiermøte 26. og 27. oktober 2020. Som det vil
komme frem er Vesterålskrafts arbeid med å utrede videre strategisk retning forankret i eiervedtak.
I punkt 2 er det inntatt vurderinger knyttet til videre drift av Vesterålskraft-konsernet som i dag («Nullalternativet»), med utgangspunkt i de utfordringer som er knyttet til Vesterålskraft Nett AS («VK Nett»).
Punkt 3 inneholder en oppsummering av sonderingene i forbindelse med en sammenslåing av de fire
konsernene Lofotkraft, Trollfjord, Andøy Energi og Vesterålskraft – det såkalte «LoVe-alternativet».
En sammenligning av de finansielle verdiene i budene fra Lofotkraft Holding AS og Troms Kraft AS er inntatt
i punkt 4.
1. Eiermelding og vedtak – mandat til styret i Vesterålskraft
a. Felles eiermeldinger
i. Felles eiermelding for Vesterålskraft ble første gang utarbeidet etter en prosess som
gikk over perioden oktober 2012 til endelig versjon var klar ett år senere. Eiermeldingen
ble da undergitt politisk behandling i eierkommunene og hovedtrekkene var følgende:
•

Et UTVIKLINGSORIENTERT eierperspektiv legges til grunn med fokus
på dagens kjernevirksomhet:
o Kjernevirksomheten omfatter fornybar kraftproduksjon og
distribusjon og leveranse av denne samt infrastruktur for bredbånd
o Forsyningssikkerhet og robusthet skal vektlegges
o Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet
o Eierne er åpne for å vurdere evt initiativ om strukturelle endringer
som måtte komme fra styret der formålet er å legge til rette for:
▪ økt avkastning og muligheter for økt utbytte på lengre sikt
▪ evt i kombinasjon med at det oppnås lavere nettleie for
nettkundene våre
▪ å styrke samfunnsrollen og fagmiljøene i selskapene for
eksempel gjennom fusjon av hele eller deler av virksomheten
med ett eller flere av de øvrige kraftselskap i regionen

ii. Eiermeldingen for Vesterålskraft ble revidert i løpet av 2016 og politisk behandlet i løpet
av 4. kvartal samme år. Den reviderte versjonen var i hovedtrekk lik første versjon, og
endringene i det punktet som er gjengitt ovenfor er understreket nedenfor:
•

Et UTVIKLINGSORIENTERT eierperspektiv legges til grunn med fokus
på dagens kjernevirksomhet:
o Kjernevirksomheten omfatter fornybar kraftproduksjon og
distribusjon og leveranse (salg av strøm) av denne samt
infrastruktur for bredbånd
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o
o
o

Forsyningssikkerhet og robusthet skal vektlegges
Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet
og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom
eierkommunene
Selskapet skal primært søke samarbeidsløsninger og
nettverkssamarbeid fremfor å ta initiativ til fusjoner. Eierne er
likevel åpne for å vurdere initiativ om strukturelle endringer som
måtte komme fra styret der formålet er å legge til rette for:
▪ økt avkastning og muligheter for økt utbytte på lengre sikt
▪ lavere nettleie for nettkundene våre
▪ å styrke samfunnsrollen og fagmiljøene i selskapene

b. Generalforsamlinger i 2020
i. I ordinær generalforsamling 3. juni 2020 ble det gjort følgende vedtak i GF-sak 6/20
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling i Vesterålskraft AS skal avholdes innen
utgangen av juni 2020 hvor en av to saker til behandling var mål til eierne i
felles eierstrategi for Vesterålskraft - Styrking av arbeidsplasser i Bø og
Øksnes.
ii. I ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2020 ble det gjort følgende vedtak i GF-sak
8/20 Arbeidsplasser Bø og Øksnes;
Eiermøte skal avholdes innen utgangen av oktober der styret skal redegjøre
for selskapets strategiske posisjon og anbefalt retning fremover.
c. Eiermøte i 2020
i. Med grunnlag i generalforsamlingens vedtak 22. juni 2020 ble det gjennomført et
eiermøte 26. og 27. oktober 2020 hvor eierne var representert som angitt i
eiermeldingen.
ii. For gjøre de nødvendige analyser og vurderinger som grunnlag for rapportering til
eiermøtet ble det etablert en operativ prosjektgruppe med representanter fra ledelsen i
Vesterålskraft og eksterne konsulenter fra Thema Consulting Group, og et
Forhandlingsutvalg bestående av styreleder, nestleder i styret og adm. direktør i
Vesterålskraft. I perioden fra ekstraordinær generalforsamling og eiermøtet i oktober
ble konsernstyret holdt fortløpende orientert om arbeidet med å utrede Vesterålskrafts
strategiske posisjon, inkludert en grundig vurdering av Null-alternativet.
Sluttrapporten ble presentert i eiermøtet og oppsummeringen ved avslutning av
eiermøtet dannet så rammene og kriteriene til mandat som grunnlag for videre arbeid
og prosess.
d. Mandat
i. I samsvar med oppsummeringen i eiermøtet fattet styret i Vesterålskraft følgende
vedtak om mandat for det videre arbeidet:
Konsernstyret vedtar følgende mandat for utredning til Vesterålskrafts eiere
hvor målsetningen er innen utløpet av 2021 skal det fremmes for
generalforsamlingen et fusjonsalternativ som
1) styrker konkurranseevnen og hvor den kritiske størrelsen på
fagkompetansen opprettholdes
2) utløser lavere nettleie for innbyggere og næringsliv
3) bidrar til mer effektiv drift av virksomheten som øker utbytteevne og
aksjeverdi
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4) sikrer lokale kompetansearbeidsplasser der virksomheten er lokalisert i dag
5) ingen skal miste jobben som et resultat av fusjonen
6) sikrer muligheten for eierne å få oppgjør i en kombinasjon av kontanter og
aksjer etter egen vurdering
2. Vurdering av Null-alternativet, dvs. å fortsette på egenhånd
a. Relativt små fagmiljø for de ansatte
i. Vesterålskraft-konsernet har i dag 61 ansatte (inkludert 3 lærlinger). De ansatte
(eksklusiv lærlinger) er fordelt henholdsvis med 10 i morselskapet som yter
fellestjenester til alle virksomhetene i konsernet, 37 i nettselskapet, 5 i kraftproduksjon
og fjernvarme og 6 i bredbåndselskapet. Det stilles stadig høyere krav til
kompetanseutvikling for å holde tritt med utviklingen innen monopolvirksomheten i
nett og den konkurranseutsatte virksomheten som bredbånd. Med relativt små
fagmiljøer opplever konsernet det som krevende å vedlikeholde og utvikle kompetansen
innen de enkelte områdene i takt med omgivelsenes krav og forventing. Krav om
effektivisering mv. gjør det mer sannsynlig med en reduksjon i samlet bemanning over
tid (primært innen nett og stab/støtte). Nettselskapet utgjør en betydelig del av
konsernets totale virksomhet og vil være dimensjonerende for fellesfunksjoner, slik at
valg av strategisk løsning for nettselskapet får derfor betydning for hele konsernet.
b. Svak lønnsomhet i nett
i. Reguleringsmyndigheten for energi (RME, tidligere NVE) har ansvar for den
økonomiske reguleringen av nettvirksomheten i Norge. Reguleringen skal sørge for at
monopolvirksomheten innen nett oppnår en rimelig avkastning på kapitalen gitt at den
driftes kostnadseffektivt. I dag tilsvarer dette ca. 5 % normal avkastning for et
gjennomsnittlig effektivt nettselskap. Nettselskaper som er mindre enn 100 % effektive
(dvs. gjennomsnittlig effektive) vil få lavere avkastning, men ikke lavere enn null i
dagens regulering. Et nettselskaps tillatte inntekter styres årlig av RME gjennom
såkalte inntektsrammer. I 2021 var det 113 selskaper som fikk tildelt en inntektsramme
fra RME. RME måler årlig nettselskapenes kostnadseffektivitet basert på selskapenes
reviderte regnskaper og rangerer selskapene mot hverandre for å avgjøre det enkelte
selskaps relative effektivitet. Et nettselskaps relative effektivitet viser hvor
kostnadseffektivt de løser sine oppgaver. Det vil si hvor mye ressurser (kostnader) de
bruker for å bygge, drifte og vedlikeholde nettinfrastrukturen. En NVE effektivitet
lavere enn 100 % betyr at andre nettselskaper med samme omfang på virksomheten
løser oppgaven billigere. Omfang på nettselskapets oppgaver forstås som kilometer
nett, antall kunder, antall nettstasjoner, mv. Formål med monopolreguleringen er å
beskytte kundene mot unødig høy nettleie.
ii. Vesterålskraft er i 2021 målt til å være 83 % effektive i distribusjonsnettet og 97 %
effektive i regionalnettet, dette gir en samlet effektivitet på 85,2 % i 2021. Basert på
selskapets egne prognoser fremover viser beregninger utført av Thema Consulting
Group at NVE effektiviteten til Vesterålskraft Nett vil holde seg stabilt rundt dagens
nivå ved å fortsette som eget selskap. Dersom Vesterålskraft Nett skal oppnå 100 %
NVE effektivitet innen 2027, så vil VK Nett måtte redusere årlige driftskostnadene med
over 35 % i forhold til selskapets forventede kostnadsnivå, tilsvarende 23 millioner
kroner i 2027. Dette vurderes ikke å være et realistisk scenario, selv med omfattende
bemanningsreduksjoner. Og derfor vil eierne måtte forvente lavere avkastning og
lønnsomhet og risiko for lavere verdi ved Null-alternativet (drive videre som i dag).
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c. Fortsatt relativt høy nettleie i Null-alternativet
i. Kundene til VK Nett betaler en nettleie som er beregnet basert på selskapets tillatte
inntekter delt på antall kunder. Nettselskaper med større kundemasse har flere kunder
å dele faste kostnader på, og vil dermed ha grunnlag for en lavere nettleie pr. kunde.
Vesterålskraft vil i Null-alternativet bare kunne påvirke nettleien ved å redusere egne
kostnader. Ved en fusjon med et nettselskap med relativt sett større kundemasse i
forhold til nettinfrastrukturen de drifter vil medføre lavere nettleie for
Vesterålskundene blant annet fordi det er flere kunder å dele kostnadene på. Budet fra
Troms Kraft som innebærer en fusjon med Nord-Norges største nettselskap i antall
kunder (Arva), vil innebære en umiddelbar reduksjon i nettleie for kundene i
Vesterålen. Budet fra Lofotkraft innebærer også en nettleiereduksjon, men da i form av
en garanti utstedt på 10 år fra 2024, blant annet fordi Lofotkraft i dag har høyere
nettleie enn VK Nett, og å slå sammen nettleien i Lofotkraft og VK Nett uten en slik
garanti, ville bety høyere nettleie for kunder i VK Nett.
3. Vurdering i forbindelse med LoVe-alternativet
a. LoVe-alternativet ville innebære en fusjon mellom Vesterålskraft, Lofotkraft, Andøy Energi og
Trollfjord (eksklusiv bredbåndsvirksomheten til Trollfjord som de ønsket å holde utenfor).
Dette alternativet ble grundig utredet i tett samarbeid mellom alle fire selskapene i perioden
november 2020 til januar 2021, og Vesterålskraft vurderte dette alternativet i forhold til både
Null-alternativet og Troms Kraft/Arva.
b. LoVe-alternativet ville bidratt til større fagmiljøer enn Null-alternativet, men fortsatt mindre
enn alternativet fra Troms Kraft/Arva.
c.

LoVe-alternativet ville gitt grunnlag for realisering av kostnadssynergier, men alle fire
selskapene er i dag langt under gjennomsnittlig effektivitet i bransjen. Samlet effektivitet ville
trolig være i overkant av dagens effektivitet i Vesterålskraft, men dersom et slikt selskap skulle
oppnå gjennomsnittlig effektivitet (100 %) innen fem år ville det måtte redusere kostnadene
med i størrelsesorden 35-45 % av dagens kostnader. Sammenlignet med et eventuelt eierskap i
Arva som er godt over 100 % effektive i dag og har et mål om å være det framover også, ville
eierne få langt lavere avkastning og utbyttegrunnlag i LoVe-alternativet.

d. Nettleieutviklingen i LoVe-alternativet ble vurdert til å være bedre enn Null-alternativet, basert
på muligheten til å realisere kostnadssynergier ved en sammenslåing av selskapene. Arva har
en av landsdelens laveste nettleier i dag og kostnadsbesparelser som følge av sammenslåingen
mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett vil gi grunnlag for å opprettholde et
konkurransedyktig og relativt lavt nettleienivå også framover. LoVe-alternativet ble derfor
vurdert som svakere enn Troms Kraft/Arva alternativet i forhold til å kunne sikre kundene i
Vesterålen en konkurransedyktig nettleie i framtiden.
e.

LoVe-alternativet innebar ingen konkrete planer om nye arbeidsplasser i Vesterålen, men ville
samlet innebære færre ansatte i eksisterende virksomhet gitt at formålet med fusjonen skulle
være å bli mer kostnadseffektive. Troms Kraft/Arva-alternativet innebar tilførsel av
arbeidsplasser til Vesterålen i form av et felles nettkundesenter for Arva og en felles finansiell
satsning og oppbygning av et elektrifiseringsselskap med hovedkontor i Vesterålen. Selskapet
ville bli tilført nødvendig kapital for å ansette folk og investere i ny infrastruktur for
elektrifisering av transport til havs og til lands i hele landsdelen.

4. Sammenligning av finansiell verdi i budene fra Lofotkraft Holding AS og Troms Kraft AS
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a.

Lofotkraft Holding AS byr på 100 % av aksjene i Vesterålskraft, men kan også kjøpe 51 % eller
mer av aksjene i Vesterålskraft. Virksomhetene i Vesterålskraft-konsernet verdsettes til MNOK
900 før justeringer for netto gjeld ved overtakelse. Basert på balansen per 31. desember 2020
indikerer dette en kjøpesum på ca. MNOK 630.

b. Troms Kraft byr på 100 % av aksjene i Vesterålskraft Produksjon AS («VK Produksjon») og VK
Nett. VK Produksjon og VK Nett verdsettes samlet til MNOK 592 før balansekorrigeringer ved
overtakelse. Basert på balansen per 31. desember 2020 indikerer dette en samlet kjøpesum på
ca. MNOK 371, hvorav ca. MNOK 22 investeres i fjernvarmevirksomhet og et nytt
elektrifiseringsselskap.
c.

Fordi Lofotkraft Holding AS ikke har angitt hvordan den totale verdien på Vesterålskraftkonsernet er fordelt på de enkelte datterselskapene er det nødvendig å ta enkelte forutsetninger
for å få en best mulig sammenligning av budene fra Lofotkraft Holding AS og Troms Kraft AS.

d. Nedenstående illustrasjoner viser en sammenligning av budene, basert på at det kun er justert
for netto rentebærende gjeld per 31. desember 2020 for å komme fram til egenkapitalverdien.
Begge bud tar forbehold om at endelig kjøpesum skal justeres for faktisk arbeidskapital og
øvrige balanseposter per gjennomføringstidspunktet.
e.

Alternativ 1: Vesterålskraft-eierne får hele vederlaget utbetalt i kontanter, dvs.;
• Eierne selger hele Vesterålskraft-konsernet til Lofotkraft
• Eierne selger 100 % av VK Produksjon og VK Nett til Troms Kraft og beholder
eierskap til VK Bredbånd og VK Eiendom, samt 25 % eierandel i
fjernvarmevirksomheten og 33,34 % eierandel i Elektrifiseringsselskapet.
Verdien av VK Bredbånd og VK Eiendom er basert på en ekstern verdivurdering
og ikke verifisert i markedet, hvilket innebærer at det kan være merverdier i
disse virksomhetene dersom de skulle bli lagt ut for salg.

f.

Alternativ 2: Vesterålskraft-eierne får maksimalt oppgjør i aksjer og resten i kontanter
• Eierne selger 100 % av Vesterålskraft-konsernet til Lofotkraft og får 35 % av
vederlaget i aksjer i Lofotkraft Holding (tilsvarer en 15 % eierandel) og resten i
kontanter (foreløpig beregnet til MNOK 410).

5 av 6

93

•

Eierne selger 100 % av VK Produksjon og 100 % av VK Nett til Troms Kraft og
beholder 100 % eierskap til VK Bredbånd og VK Eiendom, 2 % eierskap i Arva
samt 25 % eierandel i fjernvarmevirksomheten og 33,34 % eierandel i
Elektrifiseringsselskapet. I tillegg mottar Vesterålskraft et kontantbeløp
(foreløpig beregnet til MNOK 287). Verdien av VK Bredbånd og VK Eiendom
er basert på en ekstern verdivurdering og ikke verifisert i markedet, hvilket
innebærer at det kan være merverdier i disse virksomhetene dersom de skulle
bli lagt ut for salg.
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Saksframlegg
Arkivreferanse: 2021/541-3
Saksbehandler: Gundar Jakobsen

Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Fusjon/salg av hele eller deler av Vesterålskraft AS
Forslag til vedtak
a. Bø kommune gir sin tilslutning til at Vesterålskraft AS godtar budet fra Troms Kraft AS.
b. Deler av vederlaget som Vesterålskraft AS mottar for aksjene i Vesterålskraft Nett AS skal
gjøres opp slik at Vesterålskraft AS blir eier av 2 % av aksjene i Arva AS. Den resterende
delen av vederlaget for aksjene i Vesterålskraft Nett AS og hele vederlaget for
Vesterålskraft Produksjon AS skal mottas som kontantoppgjør.
c. Bø kommune ber styret i Vesterålskraft AS foreta avklaringer og sluttføre forhandlinger
om nødvendige avtaler og annen transaksjonsdokumentasjon.

Bakgrunn for saken
Vesterålskraft As har i lenge tid arbeidet med hvordan selskapet skal utvikle seg videre. Dette
med utgangspunkt i eiermelding vedtatt av kommunestyret i Bø i 2017. I prosessen etterpå
og frem til 2020 har styret kommet frem til at å fortsette som i dag ikke er å anbefale. Dette
bl.a. da konsekvenser for Vesterålskraft i et slikt bilde er vurdert for krevende for
selskapet/eierkommunene. Å fortsette som i dag vil bl.a. medføre:
• Å oppnå 100 % NVE effektivitet, noe som er ønskelig, krever betydelige
kostnadsreduksjoner.
• Det vil fortsatt bli høy og ytterligere stigende nettleie for innbyggerne, næringsliv og
offentlig forvaltning i eierkommunene.
• Det er sannsynlig med nedbemanninger i selskapet for å redusere kostnader noe som kan
gi andre negative konsekvenser.
• Lavere utbytte til eierkommunene bl.a. på grunn av høyere investeringsbehov enn før pga.
aldrende nett.
• Kapitalbehov der eierne kan velge økt lån eller tilføre selskapet egenkapital.
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Ovennevnte gjelder i hovedsak for nettselskapet.
Se utdypende kommentarer om dette i vedlegg «Utdypende informasjon» pkt. 2.
Generalforsamlingen 22. juni 2020 og eiermøte 26. oktober 2020 gjorde nødvendige vedtak
som gav styret mandat til å gjennomføre arbeidet med utredninger og forhandlinger med
sikte på å anbefale en sammenslåing av hele eller deler av Vesterålskraft-konsernet med
annen tilsvarende virksomhet. Konsernstyret nedsatte et forhandlingsutvalg, som ble gitt et
mandat basert på eiermeldingen og eiernes uttrykte forventninger høsten 2020.
Forhandlingsutvalgets mandat har vært å arbeide med sikte på å fremme et fusjonsalternativ
som styrker konkurranseevnen og hvor den kritiske størrelsen på fagkompetansen
opprettholdes, utløser lavere nettleie for innbyggere og næringsliv, bidrar til mer effektiv
drift av virksomheten som øker utbytteevne og verdi, sikrer lokale
kompetansearbeidsplasser der virksomheten er lokalisert i dag, at ingen skal miste jobben
som et resultat av fusjonen og at eierne skulle sikres muligheter for å få oppgjør i en
kombinasjon av kontanter og aksjer etter egen vurdering.
Vesterålskraft har vært i dialog med flere potensielle samarbeidspartnere om ulike
fusjonsalternativer, inkludert Nordkraft AS, Troms Kraft AS («Troms Kraft»), Lofotkraft
Holding AS («Lofotkraft»), Trollfjord AS og Andøy Energi AS. Fra høsten 2020 ble det
gjennomført omfattende forhandlinger med de tre sistnevnte med sikte på etablering av et
felles konsern. LoVe-alternativet ble vurdert som svakere enn Troms Kraft/Arva alternativet i
forhold til å kunne sikre kundene i Vesterålen en konkurransedyktig nettleie i framtiden.
Forhandlingene ble avsluttet i månedsskiftet februar/mars 2021.
Se nærmere informasjon i vedlegg «Utdypende informasjon» pkt 4.

I mars 2021 besluttet Vesterålskraft å gå i forhandlinger med Troms Kraft, hvoretter
Lofotkraft fremsatte bud på hele Vesterålskraft-konsernet. Etter avklaring med eierne
besluttet styret å gå videre med Troms Kraft og Lofotkraft.
26. mai 2021 innga Troms Kraft og Lofotkraft endelige bud.
Lofotkraft Holding innga bud på hele Vesterålskraft-konsernet. Virksomhetene i
Vesterålskraft verdsettes til MNOK 900 før justeringer for netto gjeld ved overtakelse. Basert
på balansen per 31. desember 2020 indikerer dette en kjøpesum på ca. MNOK 630.
Hele vederlaget kan gjøres opp kontant, men Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes
kommune tilbys også at inntil 35 % av vederlaget gjøres opp ved utstedelse av aksjer i
morselskapet i Lofotkraft-konsernet (Lofotkraft Holding AS) og dermed blir eiere i dette
selskapet på samme måte som de nåværende eierkommunene. Dersom Bø kommune,
Sortland kommune og Øksnes kommune ønsker å motta størst mulig vederlag i form av
aksjer i Lofotkraft, vil dette gi en samlet eierandel på 15 %, fordelt med 5,25 % på Bø
kommune, 5,25 % på Sortland kommune og 4,5 % på Øksnes kommune. Budet forutsetter at
Lofotkraft kjøper minst 51 % av aksjene i Vesterålskraft. Vesterålskraft Nett AS («VK Nett»)
vil bli opprettholdt som eget selskap med hovedkontor i Sortland og egne tariffområder så
lenge Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune samlet eier minst 5 % av
aksjene i Lofotkraft (vetorett). Lofotkraft har satsningsområdene «De Grønne Øyene 2030»
og Lofotkraft Muligheter AS med aktiviteter innen elektrifisering innen blant annet
kystfiskeflåten og sjømatnæringen, elektrisk lading i Lofoten, samt lokal produksjon av
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hydrogen. Lofotkraft Muligheter AS vil utvide sitt fokus til å omfatte det grønne skifte og
elektrifiseringen i Vesterålen, men medarbeider og kontor i Sortland og Svolvær.
Lofotkraft tilbyr alle ansatte ti års jobbgaranti med samme oppmøtested som i dag.
Arbeidsgivers styringsrett beholdes og alle ansatte skal som utgangspunkt beholde
geografisk arbeidssted, hvis ikke annet ønskes av den ansatte.
Lofotkraft tilbyr en garantert nettleiereduksjon fra 2024 tilsvarende 5 øre/kWh sammenholdt
med forventet utvikling, med justering for KPI, noe som tilsier en reduksjon i nettleie på
MNOK 16 per år.

Troms Kraft innga bud på Vesterålskraft Produksjon AS («VK Produksjon») og VK Nett. VK
Produksjon og VK Nett verdsettes samlet til MNOK 592 før balansekorrigeringer ved
overtakelse. Basert på balansen per 31. desember 2020 indikerer dette en kjøpesum på ca.
MNOK 371, hvorav ca. MNOK 22 investeres i fjernvarmevirksomhet og et nytt
elektrifiseringsselskap. I henhold til budet vil Vesterålskraft motta et kontantbeløp som
vederlag for VK Produksjon. For VK Nett tilbys Vesterålskraft også oppgjør fullt ut i
kontanter, med mulighet for at en del av vederlaget gjøres opp ved at Vesterålskraft mottar
inntil 2 % av aksjene i Arva, et nettselskap eiet av Troms Kraft (60 %), Bodø Energi (36 %) og
Dragefossen (4 %). VK Nett vil bli fusjonert inn i Arva. Budet forutsetter at Vesterålskraft,
Troms Kraft og Bodø Energi hver forplikter seg til å investere MNOK 20 i et selskap som skal
arbeide med løsninger for elektrifisering innen transportsektoren, for eksempel havner og
ladeinfrastruktur Dette selskapet skal lokaliseres i Sortland, og være eiet av Vesterålskraft,
Troms Kraft og Bodø Energi med 1/3 hver. Videre skal fjernvarmevirksomheten i VK
Produksjon overføres til et selskap som skal være eiet av Vesterålskraft, Troms Kraft, Bodø
Energi og Dragefossen med 25 % hver, og hvor eierne finansierer kjøpet av
fjernvarmevirksomheten ved å betale MNOK 2,1 hver. I tillegg etableres felles
nettkundesenter for Arva i Vesterålen (Sortland).
Troms Kraft tilbyr alle ansatte i VK Produksjon og VK Nett ti års jobbgaranti. Garantien gis
med rett til arbeid i enten Troms Kraft-konsernet (som inkluderer Arva), Bodø
Energikonsernet eller de to selskapene som forutsettes etablert i budet
(elektrifiseringsselskap og fjernvarmeselskap). I tillegg tilbyr Troms Kraft å finansiere
eventuelle frivillige sluttpakker dersom det ikke er mulig å finne relevante arbeidsoppgaver
for ansatte i morselskapet etter gjennomføring av transaksjonen.
Tilbudet fra Troms Kraft innebærer at VK Nett sine kunder vil få samme nettariffer som Arva
sine øvrige kunder så snart som praktisk mulig. Troms Krafts analyser viser at dette kan gi en
samlet nettleiereduksjon for VK Nett sine kunder på MNOK 19 per år.
Styret i Vesterålskraft anbefaler Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune å gi
sin tilslutning til at Vesterålskraft godtar budet fra Troms Kraft fordi dette tilbudet best
oppfyller de kriteriene eierne har fastsatt i mandat utgått av eiermeldingen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har i liten grad vært involvert i den prosessen som er gjennomført i
Vesterålskraft AS. Rådmannen velger å stole på de vurderinger som administrasjon, styret og
eiermøtet har gjort hva gjelder behovet for tiltak for å oppnå best kommersielle vilkår og
unngå svært høy nettleie for nettkundene i eierkommunene.
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Med sikte på å få lavere nettleie foreligger det forslag og å avhende deler eller hele
virksomheten til Vesterålskraft AS til en av de to aktuelle tilbyderne. Styret i Vesterålskraft
anbefaler tilbudet fra Troms Kraft AS.
For Bø kommune oppfatter rådmannen det slik at Bø kommune vil kunne forvente god og
stabil strømleveranse uavhengig hvem av de to tilbudene som velges. Det ligger ikke andre
insitamenter for Bø kommune i tilbudene, dvs. arbeidsplasser lokalisert til Bø kommune blir
som før og med ei utvikling som er avhengig av om aktuelle nye arbeidstakere velger å
bosette seg i Bø eller ikke.
Jeg har oppfattet det slik at det først og fremst er nettselskapet til Vesterålskraft AS som er
utfordringen. Øvrige selskap som produksjon, breiband osv. er det i liten grad problematisert
noe om ut over lite fagmiljø. Forutsatt at det er riktig oppfattet, er det ikke nødvendig med
særskilte tiltak for å kunne videreføre driften i disse selskapene tilhørende morselskapet.

Tidligere utbytte fra Vesterålskraft AS
Bø kommune har de siste 10 årene mottatt ca. 45 mill kr i utbytte fra Vesterålskraft AS. Dette
innebærer et årlig gjennomsnittlig aksjeutbytte på kr 4,5 mill. kr. Tar en bort ekstra
aksjeutbytte i 2021 fra Fjordkraft Holding AS (ca. 18,3 mill. kr) blir gjennomsnittlig årlig
aksjeutbytte ca. 2,6 mill. kr.
Ved salg er det sannsynlig at fremtidig utbytte faller helt eller delvis bort avhengig av hvilken
løsning som velges. Dette vil kunne ha betydning for kommunens drift, men også det er
avhengig av hvordan eventuell utbetaling av salg forvaltes.

Tilbudene som foreligger og Økonomiske konsekvenser for Bø:
Tilbudet fra Troms Kraft
Estimert salgssum etter fradrag av gjeld

371.000.000

Etablering av fjernvarmeanlegg/ elektrifiseringsselskap på Sortland

- 22.000.000

Mulig 2 % aksjeandel i Arva AS

- 60.000.000

Til fordeling på eierkommunene

289.000.000

Bø kommunes andel på 35 % utgjør da 101.000.000,-.

Tilbudet fra Lofotkraft Holding
Estimert salgssum etter fradrag av gjeld

630.000.000

Bø kommune andel, 35 %, uten oppgjør i aksjer 220.000.000
Oppgjør med 35 % aksjer

-

220.000.000

Bø kommune vil da ha 5,25 % av aksjene i selskapet
Til fordeling på eierkommunene

410.000.000
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Bø kommunes andel 35 % utgjør da 143.000.000

Oppsummert tilsier estimatene at Bø kommune vil kunne tilføres et sted mellom 100 og 220
millioner avhengig av valg.
I tillegg vil det være en del andre muligheter dersom kommunene i Vesterålen velger å selge
mindre enn 100 % av aksjene.
Dersom salg bli gjennomført, må vi komme tilbake til hvordan pengene som mottas skal
disponeres.
Så langt har det vært tydelige stemmer mot salg, samtidig som konsekvensene av å ikke
selge er underkommunisert. Det har ikke lykkes å få frem en felles innstilling fra
kommunedirektør/rådmennene i de tre kommunene pga. kort tid til samhandling, men
signalene er ikke felles så langt. (Salg, utsettelse etc.).
Rådmannen av den formening at saken kan utsettes til høsten (september) dersom
kommunestyret ønsker ytterligere informasjon fra Vesterålskraft om konsekvensene av 0
alternativet før endelig vedtak fattes.
Rådmannen oppfatter det imidlertid slik at det politisk allerede er gitt mandat i
generalforsamlingen for å utrede salg og at valget i denne saken dreier seg om hvorvidt et
av tilbudene kan aksepteres.
Jeg velger derfor å fremme styret i Vesterålskraft AS sin innstilling, da dette tilsynelatende er
det tilbudet som gir lavere og akseptabel nettleie uten å måtte selge hele selskapet.
Uavhengig av hvilket budalternativ eierne godtar, vil det være behov for dialog og
forhandlinger mellom Vesterålskraft og budgiveren for å avklare endelige verdsettelser,
ansattes muligheter, sikkerhet for utvikling av nettleien, gjennomføringsmodeller,
overdragelsesavtaler og annen transaksjonsdokumentasjon. Dette her helt vanlig ved denne
typen prosesser.
Hvem avgjør av hva?
I aksjonæravtalen mellom Vesterålskraft Nett AS § 1 fremkommer det følgende:
Generalforsamlingsvedtak i saker om vedtektsendringer, oppløsning av selskapet og andre
saker som etter lovgivningen krever tilslutning fra et kvalifisert flertall krever enstemmighet.
Slik rådmannen oppfatter aksjonæravtalen mellom partene, regulerer denne hvordan de 3
aksjonærene skal stemme på generalforsamlingen. Tilbudet fra Troms Kraft og Lofotkraft er
av forskjellig karakter, og må behandles ulikt.
Lofotkraft sitt bud på hele konsernet innebærer at hver enkelt eierkommune gjør
eierbehandlingen i kommunestyret (kommunestyresak og ikke generalforsamlingssak).
Troms Kraft sitt bud (salg av 2 datterselskap) er juridisk/formelt sett en sak som behandles av
generalforsamlingen, og er i utgangspunktet det som aksjonæravtalen regulerer. Slik sett vil
salg iht. tilbud fra Troms Kraft være noe som generalforsamlingen avgjør forutsatt
enstemmighet.

Straume 18.6.21
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Gundar Jakobsen
Rådmann

Vedlegg:
1
Lofotkraft bekreftele m vedlegg
2
Presentasjon VK eiere 07.06.21
3
Endelig bud Troms Kraft
4
Utdypende informasjon til kommunestyrene 170621
5
Årsberetning Vesterålskraft
6
eiermelding
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Investerer i framtiden.
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v/Styreleder Ronald Steen, pr e-post
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Unntatt offentlighet Offl § 14

Justert tilbud om kjøp av Vesterålskraft AS
Vi viser til supplerende prosessbrev fra Vesterålskraft AS ved styreleder Ronald Steen datert 8.
september 2021, som beskriver prosessen vedrørende muligheten for justering av vårt bud dater 25.
mai 2021. Lofotkraft Holding AS vil med dette justere enkelte av punktene i vårtbud. De punkter som
spesifikt ikke blir nevnt i dette brevet, opprettholdes som i tilbudet datert 25. mai 2021. Vårt justerte
tilbud står ved lag til 31. oktober 2021.

Justerte punkter:
•

Det tilbys et vederlag tilsvarende en selskapsverdi på MNOK 950 for 100% av aksjene i
Vesterålskraft AS. Justert for netto rentebærende gjeld pr 31. desember 202 indikerer dette en
kjøpesum for aksjene på MNOK 680 før justering opp eller ned for arbeidskapital større eller
mindre enn 0. (Hvilke poster vi legger til grunn i arbeidskapitalen, se vedlegg 1) .

•

Inntil 50% av vederlaget tilbys som aksjer i Lofotkraft Holding AS, mot 35% i opprinnelig bud.
Dette vil som eksempel åpne for følgende disponering fra eierkommunenes side: Øksnes
selger alle sine aksjer med fullt oppgjør i penger, Sortland selger alle sine aksjer med fullt
oppgjør i aksjer i Lofotkraft Holding AS og Bø selger alle sine aksjer der 15 av deres 35%
gjøres opp i aksjer i Lofotkraft Holding AS og resterende 20 i penger.

•

Samtlige aksjonærer vil være representert i konsernstyret i konsernstyret i Lofotkraft Holding
AS, uansett eierandel.

Nye opplysninger:
Hvilken betydning reduksjon i nettleie har for verdsettelsen av Vesterålskraft AS/Vesterålskraft Nett
AS? Eksakt verdi er vanskelig å fastsette da dette avhenger av hvor store synergier som man faktisk
greier å realisere etter et oppkjøp, men våre beregninger ligger opp mot 100 mill kr.

Fleksibilitet i valg av transaksjonsmodell
Vi har oppfattet at eierkommunene i Vesterålskraft AS er i gang med å undersøke om det vil være
hensiktsmessig for dem å kunne motta sitt vederlag som utbytte fra Vesterålskraft AS. Den enkle og
intuitive transaksjonsmåten er kjøp og salg av aksjer i Vesterålskraft AS, som angitt i opprinnelig
prosessbrev og lagt til grunn i vårt tilbud.
En annen vei til målet – en alternativ transaksjonsmodell – kan være kjøp av Vesterålskraft AS´
heleide datterselskaper, eierposter i andre selskap så vel som virksomheten («innmaten») i
morselskapet. Salgsvederlag som Vesterålskraft AS mottar utdeles aksjonærkommunene som
Lofotkraft Holding AS
Postboks 800, 8305 Svolvær

Telefon 76 06 76 06
firmapost@lofotkraft.no
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utbytte. En del av mottatt utbytte kan aksjonærkommuner i Vesterålskraft benytte til å kjøpe nye
aksjer i Lofotkraft Holding AS (ved rettet emisjon) for derved å oppnå valgt eierpost i dette selskapet.
Innen rammen av de verdier og forutsetninger som vårt justerte tilbud innebærer, kan vårt kjøp
gjennomføres etter en slik alternativ modell. Den nærmere utforming av den alternative modell må
utredes og bestemmes sammen med aksjonærkommunene, Vesterålskraft – konsernet og berørte
kreditorer. Den nødvendige utredningen vil vi delta i så snart det måtte bli klart at vårt tilbud vinner
frem. Vi legger til grunn at det ikke skulle behøve å ta vesentlig lengre tid å gjennomføre etter en
alternativ modell enn det tar å gjennomføre et rett frem kjøp av aksjer i Vesterålskraft AS.

Forutsetninger
Se pkt 1.3 opprinnelig tilbud

Oppsummering av justert tilbud:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vederlag tilsvarende selskapsverdi på MNOK 950 mill. Etter justering for netto gjeld i
henhold til konsernbalanse pr 31. desember 2020 og forutsatt arbeidskapital lik 0,
indikerer dette en kjøpesum på MNOK 680 mill.
Inntil 50% av vederlaget som aksjer i Lofotkraft Holding AS Verdien av Vesterålskraft
AS og dermed bytteforholdet basert på rapport fra Vesterålskraft egen rådgiver, Thema
Consulting Group AS.
Nettleiegaranti på 5 øre/kWh lavere enn ved drift av Vesterålskraft Nett AS på
selvstendig grunnlag. Trer inn fra år 2 etter transaksjonsåret (se pkt 1,6 opprinnelig
tilbud). Tilsvarer ca 150 mill kr i en periode på 10 år.
Samtlige aksjonærer representert i konsernstyret i Lofotkraft Holding AS
Jobbgaranti i 10 år (som beskrevet i opprinnelig tilbud dater 25. mai d.å, pkt 1.5)
Vesterålskraft Nett AS lokalisert til Sortland. Vetorett vedrørende lokalisering og
eventuell sammenslåing av Vesterålskraft Nett AS, så lenge minst en av de selgende
kommuner er aksjonærer i Lofotkraft Holding AS med mer enn 5% av aksjene (se pkt
2.6 opprinnelig tilbud)
Fusjonert Bredbåndsvirksomhet lokalisert til Sortland (se pkt 2.8 opprinnelig tilbud)
Ny betydelig virksomhet innen det grønne skiftet. Testing av pilotprosjekter for
elektrifisering og avkarbonisering av sjømatnæringen og kystfiskeflåten (ZeroKyst, se
for øvrig pkt 2.11 opprinnelig tilbud)
Full fleksibilitet mtp å vurdere alternativ oppgjørsform og transaksjonsmodell, om dette
skulle vise seg å være hensiktsmessig.

Ellers henvises som sagt til vedlagt presentasjon og opprinnelig tilbudsbrev datert 25. Mai 2021.

Med vennlig hilsen
for Lofotkraft Holding AS

Jann Arne Bardo
Styreleder

Arnt M Winther
Konsernsjef
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Alternativt tilbud fra Nordkraft
Kjøp/fusjon Vesterålskraft

06. september 2021
148

Alternativ modell – hvorfor?
• Eierne kan ønske kontroll over vannkraftrettigheter (arvesølvet) samtidig som man ønsker å oppnå
gevinster gjennom stordrift
• Eiernes kontroll kan sikres på følgende måter:
a)

Eierne viderefører eierskapet i VK Produksjon og inngår operatøravtale for drift og vedlikehold med NK Produksjon

b) Eierskapet i VK Produksjon overføres til Nordkraft, men det inngås opsjonsavtale på tilbakekjøp
c)

Eierskapet plasseres i Nordkraft Magasin II hvor eierne også tilbys styreplass

• Dette notatet beskriver skisse til modell a)
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Alternativ modell
- VK Produksjon inngår ikke i transaksjonen – kommunene eier VK Produksjon videre
- Personell i VK Produksjon overføres til Nordkraft Produksjon
- Det etableres langsiktig avtale (min 15 år) om drift og vedlikehold av anleggene mellom VK
Produksjon og Nordkraft Produksjon
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Produksjon holdes utenfor transaksjonen
-

VK Produksjon eies direkte av eierkommunene og det inngås langsiktig operatørskapsavtale med Nordkraft for drift og
vedlikehold av anleggene

Eierkommuner

100 %

100 %

100 %

100 %

87 %

100 %

100 %

* Skisse: Viser kun berørte selskap. NK Prosjekt, Enerconsult og Yve videreføres uforandret

Langsiktig operatøravtale mellom VK P og NK P

•

VK Produksjon videreføres som separat selskap uten ansatte med kommunene som eier (rent eierselskap)

•

Ansatte overføres til Nordkraft Produksjon. Ingen av dagens ansatte blir overtallige som følge av fusjonen. Garantien er
evigvarende.

•

Det inngås en langsiktig operatøravtale med mellom VK Produksjon og NK Produksjon for drift og vedlikehold av anleggene til VK
Produksjon (min 15 år). Vilkår avtales nærmere mellom selskapene.

•

For øvrige transaksjoner (morselskap, nettselskap og bredbånd) henvises til opprinnelig tilbud
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Verdsettelse og oppgjør
- Skisse ved alternativ modell
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Verdsettelse alternativ modell

•

Nordkraft er verdivurdert til MNOK 6.461 (EK-verdi)
•

Ekstern verdivurdering Deloitte

•

Vesterålskraft er verdivurdert til MNOK 650 i EK-verdi,
jfr. revidert tilbud

•

Dersom VK Produksjon holdes utenfor transaksjonen
verdsettes Vesterålskraft til MNOK 300 (EK-verdi)

•

Samlet EK-verdi ved sammenslåing er MNOK 6.761
eks. VK Produksjon
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Skisse til oppgjør/bytteforhold
- Produksjon selges ikke – eierskap videreføres av kommunene
Bytteforhold i Nordkraft etter transaksjonen
Verdi Nordkraft
Verdi VK
Samlet fusjonsverdi

6 461
158 *
6 619

Fusjonert selskap
Narvik kommune
Jämtkraft AB
HLK Holding AS
Sortland kommune
Bø kommune
Sum selskap

2 470
1 382
2 610
105
53
6 620

• Skisse til oppgjør:

37,31 %
20,88 %
39,43 %
1,59 %
0,79 %
100,00 %

*

Øksnes kommune mottatt oppgjør i kontanter på MNOK 90

*

Bø kommune mottatt oppgjør i kontanter på MNOK 52,5
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•

Øksnes kommune mottar oppgjør i kontanter 100 %
(MNOK 90)

•

Bø kommune mottar oppgjør med 50 % i kontanter
(MNOK 52,5) og 50 % med aksjer i Nordkraft AS
(MNOK 52,5) – samlet MNOK 105

•

Sortland kommune mottar oppgjør i aksjer i Nordkraft
AS (MNOK 105)

Tilbud alternativ modell
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Tilbud alternativ modell (eks. VK Produksjon)
• Nordkraft tilbyr å kjøpe 100 % av aksjene i Vesterålskraft AS (eks. VK Produksjon) for 300 millioner (EKverdi)
• Tilbudet betinger at det inngås en langsiktig operatøravtale mellom VK Produksjon og NK Produksjon på
drift og vedlikehold av anleggene til VK Produksjon (min 15 år). Vilkår avtales nærmere mellom selskapene.
• Nordkraft garanterer for at ansatte som overføres fra VK Produksjon til NK Produksjon ikke mister jobben
som følge av transaksjonen. Garantien er evigvarende.
• Det etableres egen avdeling i Vesterålen for drift av VKs anlegg og vindparken på Ånstadblåheia

• For øvrig henvises til opprinnelig tilbud m.h.t øvrige transaksjoner (morselskap, nett, bredbånd og eiendom)
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Presentasjon eiere av
Vesterålskraft AS
September 2021
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Signaler fra kommunestyrebehandlingene i Vesterålen:
• Øksnes kommune ønsker å selge hele VK for å maksimere kommunens kontantoppgjør.
• I kommunene Sortland og Bø er det fokus på:
- Vesterålskraft som regional utviklingskraft
- Redsel for salg av arvesølv (først og fremst kraftproduksjonen)
- Trygghet for lokale arbeidsplasser
• Bø kommune ønsker en kombinasjon av videre eierskap og utsalg med kontantoppgjør.
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«Spisset tilbud» fra Troms Kraft

1) Troms Kraft (TK) har kapasitet til å tilby Vesterålskraft (VK) kortsiktig finansiering for utkjøp av Øksnes
kommunes eierandel MNOK 195, og 50% av Bø kommunes eierandel MNOK 114 i VK – samlet MNOK 309
(med grunnlag i Nordkrafts prising av 100 % av aksjene).
2) Arva kjøper VK-Nett for MNOK 100 med oppgjør i kontanter.
3) TKP kjøper 49,9 % av aksjene i VKP for MNOK 136, VK forblir majoritetseier og VKP vil forbli en del av VKkonsernet.
4) TK tilbyr VK lånefinansiering av resterende utkjøpsbeløp MNOK 73 mot pant i aksjebeholdning i VKP.
5) Fortsatt 10 års jobbgaranti for ansatte i VKN, samt at Arva vil etablere et nettkundesenter i Vesterålen.

NB! Indikativt tilbud, endelig fremforhandlet avtale må godkjennes av konsernstyret i Troms Kraft.
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Effekter av løsningen:
• Øksnes kommune får realisert sin eierandel med MNOK 195, og Bø kommune realiserer 50% av sin eierandel
med MNOK 114. Vesterålskraft AS finansierer utkjøpet med kontantinntekter fra salg av aksjer i VKN (100%)
og VKP (49,8), samt ved et rentebærende lån fra Troms Kraft på MNOK 73.
• Konsernet / morselskapet Vesterålskraft vil bli majoritetseid av Sortland kommune med 66,6% og med Bø
kommune som medeier med 33,4%.
• Konsernet Vesterålskraft vil videreføres med 100 % eierskap i et fiber/bredbåndselskap og i et
eiendomsselskap, samt 50,1% eierskap i et lokalt produksjonsselskap.
• Ingen virksomhet fjernes fra Vesterålen som følge av salgene, og konsernets-, produksjonsselskapets- og
bredbåndselskapets hovedkontorer beholdes på Sortland.
• Nettleien for innbyggere og næringsliv harmoniseres med Tromsø og Bodø, noe som betyr trygghet for årlige
kostnadsreduksjoner i størrelsesorden MNOK 20 for kundene til Vesterålskraft.
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Tilbud fra Nordkraft
Kjøp/fusjon Vesterålskraft

05. september 2021
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Hvorfor bør Vesterålskraft velge Nordkraft?
•

Vesterålskraft og Nordkraft blir sammen et robust og regionalt kraftkonsern, «som lever av - og for regionen»
•

Stort potensiale for regional utvikling

•

Stort potensiale for videre utvikling av konsernet, for eksempel andre kraftselskap i LoVe.

•

Diversifisering (produksjon – nett – bredbånd – kraftsalg) og store synergier sikrer forutsigbare utbytter og utvikling av eierverdier

•

Fleksibilitet i eget eierskap ( aksjer kan omsettes uten å påvirke andre regulerte forhold).

•

Nordkraft er fleksibel m.h.t valg av modell, jfr alternativ tilbud og oppgjørsform. Kontantoppgjør til de eierne som ønsker det og medeierskap i Nordkraft konsern
for de som ønsker det (helt eller delvis).

•

Sterk eiermessig innflytelse
•

Styrerepresentasjon i Nordkraft konsern (ett styremedlem ved eierskap ~ 5% ved salg av aksjer).

•

Vetorett for fusjon mellom VK nett og annet nettselskap med høyere nettleie.

•

Vetorett som sikrer hovedkontor i Vesterålen for fusjonert bredbåndsselskap

•

Reduksjon av nettleie, samt evne til fortsatt utvikling av kritisk infrastruktur.

•

Sikre arbeidsplasser i Vesterålen

•

•

Avdeling for drift av produksjonsanlegg og vindpark i Vesterålen

•

Hovedkontor fusjonert bredbåndselskap i Vesterålen

•

Jobbgaranti for alle ansatte i Vesterålskraft. Garantien er evigvarende.

•

Desentralisme som ledelsesprinsipp – personell skal være lokalisert nært anleggene og staber på alle hoved lokasjoner

•

Potensiale for nye arbeidsplasser innen det grønne skiftet (hydrogen, batteri, datasenter, Fri Energi, Plug, m.m)

Nordkraft legger inn bud på kjøp av 100 % av aksjene til Vesterålskraft AS til pris 650 millioner (EK-verdi)
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Konsolidering i regionen
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Hvorfor bør Vesterålskraft (VK) og Nordkraft (NK) søke sammen?
Økte krav

1

•

Strengere myndighetskrav
Digitalisering
Kompetanse

•

•

2
Avkastning & effektivitet

•

Volatile kraftpriser, lavere NVE rente

Konsolideringstakten øker

•

3

Færre og større kraftselskap

•
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Skape et robust selskap som kan møte fremtidige krav,
både fra myndigheter og kunder
Større fagmiljø med mulighet for spesialkompetanse

Større enhet som gir muligheter for synergier og
derigjennom forbedret utbytteevne
Eierskap i hele verdikjeden balanserer porteføljen produksjon med volatile priser, stabile monopolinntekter
og marginer fra strømsalg og bredbånd

Strategisk posisjonert for videre strukturdiskusjoner i
regionen og Nord-Norge
En sterkere aktør som partner i regionens grønne skifte og
næringsutvikling

VK og Nordkraft blir en sterk samfunnsaktør for regional utvikling
1

Regional utvikler
• Fusjon vil knytte
regionen tettere
sammen

Samfunnsaktør
2

Det grønne skiftet
• Bidragsyter til å løfte
regionen inn i det
grønne skiftet gjennom
teknologiutvikling
• Eks. Plug, Fri Energi,
m.m

Kraftintensiv industri
3
• Gjør regionen mer
attraktiv for kraftintensiv
industri som
f.eks.hydrogen,
datasentre og
batterifabrikk
• Sterkere tilrettelegger av
ny industri

4
Innovasjon
• Sterke fagmiljø gir økte
muligheter for innovasjon og
teknologiutvikling
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Selskapene
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Nordkraft
HLK Holding AS

Narvik kommune
36,72 %

38,80 %

100 %

100 %

87 %

100 %

Jämtkraft AB

Nordkraft AS

20,56 %

3,91 %

100 %

100 %

100 %

20 %

Yve

* HLK Holding AS eies av 6 kommuner som tidligere eide HLK (Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Lødingen og Gratangen)
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Nordkraft
- Diversifisering bidrar til økte eierverdier

Utvikling / bygging
Småkraft / Vindkraft
Datasenter
Hydrogen/Batteri

Produksjon / drift
Magasinkraft
Småkraft
Vindkraft

Distribusjon
Regionalnett
Distribusjonsnett
Driftssentral

Omsetning
Lokalt
Nasjonalt
Konsepter

Ledelse og administrasjon – Rådgivning

8
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Bredbånd
Altibox
Fiber
Trådløst

Vesterålskraft
Bø kommune
35%

Sortland kommune

Øksnes kommune
30%

35%

Vesterålskraft AS
100%

Vesterålskraft Bredbånd AS

Vesterålskraft Eiendom AS

Vesterålskraft Nett AS
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Vesterålskraft
Produksjon AS

Selskapene

~ 63 ansatte

~ 231 ansatte

~ 11.900 nettkunder

~ 42.000 nettkunder

~ 52 GWh vannkraft
~ 11,5 GWh fjernvarme

~ 1.870 GWh (1.100 eierskap)

-

~ 165.000 strømkunder (20 % eiet)

~ 5.300 bredbåndskunder

~ 6.700 bredbåndskunder

~ Omsetning 185 - 280 MNOK
~ EBITDA 50-90 MNOK

~ Omsetning 800-1200 MNOK
~ EBITDA 300-500 MNOK
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Vesterålskraft og Nordkraft
Nett og bredbånd

Produksjon

•
•
•
•

•
•

54.000 nettkunder
1,4 mrd nettkapital
12.000 bredbåndskunder
Altibox-partner

Strømsalg

1160 GWh egeneiet produksjon
950 GWh driftsansvar
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•
•

165.000 kunder
8 lokasjoner i nord

Store synergier ved sammenslåing
•

•

•

•

•
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Nettområdene grenser til hverandre
•

Dekker til sammen 12 kommuner

•

54.000 nettkunder, 1,4 mrd i nettkapital

•

Store synergier innen beredskap, drift og investeringer

Bredbåndselskap som begge er Altibox-partnere
•

12.000 bredbåndskunder

•

God og solid kontantstrøm

•

Stort potensiale for videre vekst og verdiutvikling

•

Store synergier – tilgrensende fibernett, redundans, kompetanse

Ca 2 TWh produksjon
•

Egeneid og operatørskap av vann og vind

•

Store synergier innen optimering og drift – avdeling i Vesterålen for drift av produksjonsanlegg
og vindparken på Ånstadblåheia

Største eier i Norges 3 største omsetningsselskap Yve AS
(Polarkraft/Kraftriket)
•

Stort potensiale for videre vekst

•

Stort potensiale for utvikling av eierverdier

Det fusjonerte konsernet vil være ett av Nord-Norges største
selskaper
•

Diversifisert portefølje danner grunnlaget for solid inntjening

•

Verdivurdert egenkapital på ca 7 mrd

•

Sterk aktør for regional næringsutvikling (hydrogen, batteri, datasenter, lading, Plug …..)

•

Eierne kan forvente solid avkastning på kort og lang sikt

Sammenslåing VK og Nordkraft
Forslag til skisse
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Sammenslåing av VK og Nordkraft
- skisse til transaksjonsstruktur

100 %

100 %

87 %

100 %

•

Morselskapene fusjonerer

•

VK Produksjon fusjonerer med NK Magasin. Det opprettes eget selskap Nordkraft Varme for VK fjernvarme
•

100 %

Det opprettes egen avdeling i Vesterålen for drift av produksjonsanlegg og vindparken på Ånstadblåheia.

•

Nettselskapene videreføres som separate selskap under samme morselskap. Synergier skal bidra til redusert nettleie til VKs kunder

•

Bredbåndsselskapene fusjonerer – Altibox videreføres og hovedkontor legges til Vesterålen

•

Ingen ansatte i VK mister jobben som følge av sammenslåingen, og ingen må flytte. Ansatte kan imidlertid få endret rolle og stilling.
Garantien er evigvarende

•

God og stabil avkastning til eierne sikres gjennom økt diversifisering i konsernet
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100 %

Skisse sammenslått selskap

100 %

100 %

100 %

87 %

100 %

100 %

100 %

* Skisse: Viser kun berørte selskap. NK Prosjekt, Enerconsult og Yve videreføres uforandret

•

Nett
- Nettselskapene (VK Nett og HLK Nett) videreføres som selvstendige datterselskap i konsernet
- Nordkraft garanterer for 15 mill lavere nettleie i VK Netts konsesjonsområde f.o.m 2025
- Revidert langtidsplan utarbeides for å sikre beredskap, forsyningssikkerhet og attraktivitet for næringsvirksomhet
- Vesterålen gis vetorett for fusjon mellom VK Nett og annet nettselskap med høyere nettleie

•

Bredbånd
- Selskapene fusjonerer og hovedkontor for det fusjonerte bredbåndselskapet blir Vesterålen
- Altibox som innholdstjeneste videreføres
- Vekststrategi videreføres – stort potensiale for økt lønnsomhet og videreutvikling av eierverdier
- Det søkes videre konsolidering innenfor bredbånd i regionen
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Skisse sammenslått selskap

100 %

100 %

100 %

87 %

100 %

100 %

100 %

* Skisse: Viser kun berørte selskap. NK Prosjekt, Enerconsult og Yve videreføres uforandret

•

Produksjon
- VK Produksjon (vannkraftverk) fusjonerer med Nordkraft Magasin. Det opprettes eget selskap Nordkraft Varme for VK
Fjernvarme. Personell i VK Produksjon overføres til Nordkraft Produksjon
- Det opprettes egen avdeling i Vesterålen for drift av produksjons- og fjernvarmeanlegg, vindparken på Ånstadblåheia og
eventuelt annen kraftverksdrift i regionen.
- Vurdere avdeling for energientreprenør for håndtering av gatelysavtaler etc.
- Umiddelbart uttak av synergier gjennomføres (optimering, drift mm)

•

Konsern
- Alle staber som ikke er virksomhets spesifikke samles i konsern (regnskap, controlling, HR, IT mm)
- Hovedkontor funksjoner vil være spredt på konsernets lokasjoner
- Virksomheten styres som ett konsern og ikke som et holding selskap
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Skisse sammenslått selskap

100 %

100 %

100 %

87 %

100 %

100 %

100 %

* Skisse: Viser kun berørte selskap. NK Prosjekt, Enerconsult og Yve videreføres uforandret

•

Utvikling/nye forretningsområder
- På forretningsmessige vilkår søkes nye forretningsområder som er naturlige vertikaler av kraft.
- Hydrogen, datalagring, batteri, oppdrett og lading (land og vann). Vi som konsern skal ikke være hovedeier den nye industrien
- Aktivt søke samhandling med andre partnere som kan bidra med kapital, kompetanse og nettverk

➢ Ingen ansatte i VK skal miste jobben som følge av fusjonen, men ansatte kan få endret stilling og roller.
➢ Alle ansatte beholder eksisterende arbeidssted. Garantien er evigvarende.
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Nordkraft garanterer for reduksjon i nettleie
med 15 mill pr. år fra 2025 i VK Nett
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Nordkraft garanterer for 15 mill lavere nettleie i VK Netts
konsesjonsområde fra 2025
•

F.o.m 2025 garanterer Nordkraft for en samlet nedgang i nettleie (eks Enova og
forbruksavgift) for VK Netts kunder på 15 mill pr. år. Nettleien reduseres hovedsakelig
som følge av:
• Synergiuttak som reduserer kostnadsgrunnlaget
• Nedjustering av inntektsrammen (mindreinntekt)

•

Vil medføre en nedgang i nettleie på en gj. sn. kunde med ca 5 øre/kWh

•

Nettleiereduksjonen har en samlet verdi på ca 150 mill for VKs kunder

•

Dokumenteres årlig ved fastsettelse av nettleie (normalt på årsskiftet). Referansepunkt
vil være prognostisert nettleie gitt at VK hadde fortsatt alene basert på dagens IR-modell

•

Garantien løper i 10 år fra 2025. Frem til 2025 garanterer Nordkraft at
kostnadsgrunnlaget til VK Nett som ligger til grunn for beregning av inntektsrammen
ikke skal øke. Dette for å redusere risikoen for økning i nettleien i denne perioden.

•

Gitt fusjon mellom VK Nett og HLK Nett i garantiperioden som medfører harmonisering
av nettleien mellom konsesjonsområdene, oppheves garantien

•

Garantien oppheves også dersom andre løsninger besluttes som medfører en lavere
nettleie for VK Netts kunder enn det garantien tilsier (f.eks. nasjonal tariff, utjevning
etc…)

Tillatt inntekt eks.
Enova og forb.
avgift

Eiendomsskatt
Sentralnettstariff

Nettleie

=
Inntektsramme
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Verdsettelse og oppgjør
Forslag til skisse
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Verdsettelse

•

Nordkraft er verdivurdert til MNOK 6.461 (EK-verdi)
•

•

Vesterålskraft er verdivurdert til MNOK 650 (EK-verdi)
•

•
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Ekstern verdivurdering Deloitte

Tilsvarer EV verdi på MNOK 920 (rentebærende gjeld MNOK 270)

Samlet EK-verdi ved sammenslåing er MNOK 7.100

Skisse til oppgjør/bytteforhold
Bytteforhold i Nordkraft etter transaksjonen
Verdi Nordkraft
Verdi VK
Samlet fusjonsverdi

6 461
341 *
6 802

Fusjonert selskap
Narvik kommune
Jämtkraft AB
HLK Holding AS
Sortland kommune
Bø kommune
Sum selskap

2 470
1 382
2 610
228
114
6 803

• Skisse til oppgjør:

36,30 %
20,32 %
38,37 %
3,34 %
1,67 %
100,00 %

*

Øksnes kommune mottatt oppgjør i kontanter på MNOK 195

*

Bø kommune mottatt oppgjør i kontanter på MNOK 113,75
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•

Øksnes kommune mottar oppgjør i kontanter 100 %
(MNOK 195)

•

Bø kommune mottar oppgjør med 50 % i kontanter
(MNOK 113,75) og 50 % med aksjer i Nordkraft AS
(MNOK 113,75) – samlet MNOK 227,5

•

Sortland kommune mottar oppgjør i aksjer i Nordkraft
AS (MNOK 227,5)

Eiermessig innflytelse og lokalisering
Forslag til skisse
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Eiermessig innflytelse
Styresammensetningen foreslås som følger:

•
•
•
•
•

HLK Holding:
Narvik kommune:
Jämtkraft:
VKs eiere:
Ansatte:

3 representanter inkl. styreleder
3 representanter
1 representant
1 representant (betinger eierskap ~ 5 % ved salg av aksjer)
4 representanter

Vetorett (aksjonæravtale/vedtekter):
• Vesterålen gis vetorett som sikrer hovedkontor i Vesterålen for fusjonert bredbåndsselskap
• Vesterålen gis vetorett for fusjon mellom VK Nett og annet nettselskap med høyere nettleie
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Lokalisering
Mulig organisering
•

Nett med hovedsete i Harstad

•

Produksjon med hovedkontor i Narvik

•

Bredbånd hovedsete Vesterålen

•

Egen produksjonsavdeling på Sortland
for drift av produksjonsanlegg og
vindpark Ånstadblåheia

•

Montørstasjoner videreføres uforandret
som idag

•

Desentralisme. Personell lokalisert
nært anleggene og staber på alle
hovedlokasjoner

Montører
beholdes hvor
de er i dag

Ledelse Nett

Ledelse Bredbånd

Produksjonsavd.
vann og vind

Ledelse
Produksjon
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Hva er utfordringene?
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En sammenslåing har sine utfordringer, men de er håndterbare
• Integrasjon krever tid og ressurser – synergier tas ikke ut fra dag 1
• Kulturforskjeller må utjevnes – fare for å undervurdere kompleksitet

• Finansiell integrasjon – endring av lånestruktur
• En sammenslåing krever godkjenning fra myndigheter

• Sikre eiermessig styring, kontroll og innflytelse – godhet i vedtekter og aksjonæravtale
• Ytterligere strukturering kan medføre utvanning av aksjonærene – sikre at man har bygd inn mekanismer i
vedtekter og aksjonæravtaler som bidrar til å opprettholde eiermessig styring, kontroll og innflytelse gitt at dette
skjer
• Nordkraft har god og helt fersk erfaring fra fusjonen med HLK som vil bidra til raskere integrasjon og synergiuttak
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Forbehold
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Forbehold
Tilbudet fremmes med følgende forbehold:

• Godkjenning generalforsamling i Nordkraft
• Godkjenning fra Nordkrafts banker
• Godkjenning fra offentlige myndigheter (NVE/OED/Konkurransetilsynet)
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© Jan Ottar Olufsen

Tilbud fra
Lofotkraft

194

1

Hvorfor velge
Lofotkraft?
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Hvorfor velge
Lofotkraft?
En sammenslåing av Vesterålskraft
og Lofotkraft, vil styrke Vesterålen
– Lofoten som region
Vi leverer et godt tilbud
som beholder og forsterker
kompetansen og verdiene

Helhetlig industriell løsning

1

• God sikkerhet for eierne gjennom veto
om lokalisering og opprettholdelse av
Nettselskapet
• Bredbånd plassert på Sortland
• Ny ledelse sammensatt fra begge konsern

Ved å forene to jevnbyrdige
parter, som begge er hjemme
hørende i regionen, vil vi få et
sterkt industrielt lokomotiv
regionalt
Vårt tilbud er fleksibelt for hver
enkelt kommune

Finansielt attraktivt

• Konsern med en EK andel på 41%
• Flere «ben å stå på» gir godt grunnlag for
stabilt god avkastning.

Grønne muligheter

• Vekst i grønn industri med fokus på
løsninger som er viktig for vår region

Innflytelse

• Gjennom aksjepost, styrerepresentasjon og
ny konsernledelse

Garanti til de ansatte

• Sikrer eksisterende og utvikling av
nye kompetansearbeidsplasser

Økonomi

• Lavere nettleie til sluttbruker
• Utbytte til kommunene
• Oppgradering av strømnettet
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2
© Espen Mortensen

Satsing
Det
grønne
på
skiftet
det
grønne
skiftet
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Satsing på
det grønne
skiftet
120 millioner til grønn
omstilling i sjømatnæringen
En stor gruppe selskap skal utvikle og fase inn
lav- og nullutslippløsninger. Prosjektet ZeroKyst
ble bevilget 120 millioner kroner gjennom Grønn
Plattform-ordningen. Med det blir Lofoten og
Vesterålen, sentral i fremtidens utslippsfrie
sjømatnæring.
Konsortiet består av 12 industri- og forsknings
© Espen Mortensen

partnere fra hele verdikjeden. Prosjektet ledes
av Selfa Arctic AS, og er organisert gjennom
fornybarklyngen RENERGY.
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Satsing på
det grønne
skiftet
b. Fri Energi er en regional sam
arbeidsløsning der vi tilbyr elektrisk
kraft der det ikke er tilgjengelig
nett/kapasitet.

c. Plug Nord er et samarbeide
som er etablert blant de regionale
kraftselskapene og Plug (eid av
BKK) for leveranse av land- og
ladestrøm i de regionale havnene.
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2

3

Justert tilbud fra
Lofotkraft Holding
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Justert tilbud fra
Lofotkraft Holding
Vederlag tilsvarende selskapsverdi på
MNOK 950. Etter justering for netto gjeld i
henhold til konsernbalanse pr 31. desember
2020, og en forutsatt arbeidskapital lik 0,
indikerer dette en kjøpesum på MNOK 680.
Inntil 50% av vederlaget som aksjer i Lofotkraft
Holding AS. Verdien av vederlagsaksjene er

Tilsvarer ca 150 mill kr i perioden på 10 år.
Samtlige aksjonærer representert i

konsernstyret i Lofotkraft Holding AS.

3

Fusjonert Bredbåndsvirksomhet lokalisert til
Sortland.

Satsing på det grønne skiftet og utvikling av
ny virksomhet. Testing av pilotprosjekter for

Jobbgaranti i 10 år.

elektrifisering og avkarbonisering av sjømat
næringen og kystfiskeflåten.

Vesterålskraft Nett AS lokalisert til Sortland.

basert på Vesterålskraft egen rådgivers rapport,

Vetorett vedrørende lokalisering og eventuell

Full fleksibilitet vedrørende oppgjørsform og

Thema Consulting Group AS.

sammenslåing, så lenge minst en av de selgende

transaksjonsmodell.

kommuner er aksjonærer i Lofotkraft Holding AS
Nettleiegaranti på 5 øre/kWh lavere enn drift

med mer enn 5% av aksjene.

av Vesterålskraft Nett AS på selvstendig grunn
lag. Trer inn fra år 2 etter transaksjonsår.
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Organisatorisk
skisse over
Vesterålskraft konsernet
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4

Sortland kommune

35%

Øksnes kommune

30%
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Bø kommune

35%

4

5

Organisatorisk
skisse over
Lofotkraft konsernet
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Værøy

Moskenes

Flakstad

Vestvågøy

Vågan

2%

3%

6,5%

6,5%

41%

41%

Holding

KLP 15%

5

Røst

Lk Holding 85%

Lk Holding 100%

Lk Holding 100%

Produksjon

As

Bredbånd

Lk As 44,4%

LOVEDRIFTSENTRAL

Lk Holding 15%

Lk Holding 100%

YVE

Muligheter
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Lk Holding 100 %

6

Nøkkeltall
begge konsern
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Vesterålskraft

Lofotkraft

370 mill

1 700 mill

12 000

17 500

Nettkapital

Nettkapital

Nettkunder

Nettkunder

120 mill

210 mill

Bredbåndskapital

Bredbåndskapital

5 200

7 700

Bredbåndskunder

Bredbåndskunder

52 GWh

57 GWh

Normalproduksjon

Normalproduksjon
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6

7

Framtidig
organisering
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Holding

KLP

100%

LOVE
Nett

LOVE

Bredbånd

100%

100%

LOVE

Aqila

Produksjon

15%

7
100%

LOVE

YVE

Muligheter

Nett

25%

100%
Vk 29,1%

LkH 44,4%

VESTERÅLEN
Eiendom

LOVE
DRIFTSENTRAL

209

Plugin
Holding

14%

Fri Energi

8

Tilpasning
av transaksjon
Full fleksibilitet mtp. å vurdere
alternativ oppgjørsform og trans
aksjonsmodell, om dette skulle vise
seg å være hensiktsmessig.
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Trygger hverdagen

© Sisu Designlab/Unsplash

– investerer i fremtiden
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Vesterålskraft AS – strategisk retning

VURDERING OG ANBEFALING
Sortland, 16. september 2021
212

Eierne kan velge mellom fullstendig salg/fusjon av hele konsernet vs. salg av enkeltselskaper i konsernet,
alternativt å beholde hele eierskapet som i dag («Nullalternativet»)
Denne presentasjonen inneholder en sammenligning og vurdering av bud mottatt fra Lofotkraft, Nordkraft og Troms Kraft. Hvert av budene er sammenlignet
og vurdert etter hvor godt de møter kriteriene fastsatt av eierne slik disse er angitt i blant annet eiermeldingen og nærmere presisert i forhandlingsutvalgets
mandat. Etter avklaring med eierne har prosessen omfattet både en samlet løsning for hele konsernet samt alternative modeller initiert av budgiverne.
Bakgrunnen for ønsket om en samlet løsning for konsernet var at et fortsatt eierskap av hele konsernet som i dag ville medføre fortsatt høy nettleie, svak
økonomi og lavere utbytte til eierne, jf. tidligere oversendt rapport om «Nullalternativet». Basert på mottatte bud må eierne avklare hvilket alternativ og
hvilken budgiver styret skal innlede sluttforhandlinger med, eventuelt om eierskapet skal beholdes som i dag («Nullalternativet»).
Siste versjon av budene er inntatt i vedlegg 1. Som det fremgår har alle budgiverne uttrykt at de er fleksible med hensyn til hvilke selskaper som kan omfattes
av en transaksjon og om vederlaget skal gjøres opp i aksjer eller ved betaling. For å kunne gi en strukturert vurdering av budene er det tatt utgangspunkt
i budgivernes prefererte alternativer, hvor Lofotkraft og Nordkraft foretrekker overtakelse av hele VK-konsernet og Troms Kraft foretrekker overtakelse av VK
Nett og VK Produksjon.
Opprinnelige bud, presentasjoner av budene og rapport om vedrørende «Nullalternativet» er tidligere oversendt til Bø kommune, Sortland kommune og
Øksnes kommune. Når det gjelder de ulike fasene i prosessen viser vi til styrets presentasjon til eierne av 15. juni 2021.
I det følgende er det inntatt sammenligninger og vurdering av budene i forhold til kriteriene, dels ved overordnede sammenligninger og dels ved at
innholdet i de enkelte budene er gjengitt hver for seg.
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Oppsummering og anbefaling

Hvert av budene er sammenlignet og vurdert etter hvor godt de møter kriteriene fastsatt
av eierne slik disse er angitt i forhandlingsutvalgets mandat
Mandat

Finansiell
verdi
Konsernstyret vedtar følgende mandat for utredning til
Vesterålskrafts eiere hvor målsetningen er at innen
utløpet av 2021 skal det fremmes for
generalforsamlingen et fusjonsalternativ som
•
•
•
•
•
•

styrker konkurranseevnen og hvor den kritiske
størrelsen på fagkompetansen opprettholdes
utløser lavere nettleie for innbyggere og næringsliv
bidrar til mer effektiv drift av virksomheten som øker
utbytteevne og aksjeverdi
sikrer lokale kompetansearbeidsplasser der
virksomheten er lokalisert i dag
ingen skal miste jobben som et resultat av fusjonen
sikre muligheter for eierne å få oppgjør i en
kombinasjon av kontanter og aksjer etter egen
vurdering

Kilde: Vesterålskraft AS styrevedtak 5. november 2020

…bidrag til å frigjøre kapital? …
fleksibilitet ift. oppgjør i
kontanter/aksjer?

Utbytte

… bidrag til høyere og mer forutsigbart
utbytte?

Nettleie

…bidrag til konkurransedyktig nettleie
eller lavere nettleie enn ellers?

Ansatte

…ingen mister jobben? … sikre lokale
kompetansearbeidsplasser?

Ny
virksomhet

… styrke regionens konkurransekraft og
næringsutvikling?

Styrets
anbefaling

…anbefaling basert på samlet
vurdering av kriteriene ovenfor
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• Vesentlig
bedre enn
dagens
situasjon?

• Noe bedre enn
dagens
situasjon?
• Uendret? (dvs.
videreføring
som i dag)

Vesterålskraft AS

5

Oppsummering og anbefaling

Utgangspunktet for prosessen har vært å finne en løsning for hele VK-konsernet. Lofotkraft har gitt det det
beste budet på hele konsernet, men VK-eierne er også gitt mulighet til å selge ett eller flere
datterselskaper og forbli eiere av «restkonsernet»
Samlet løsning for hele
konsernet

Vurdering av
beste alternativ

Kjøpesum og
oppgjørsform

1

Salg av VK Nett

Salg av VK Nett og VK
Produksjon

Lofotkraft har gitt det beste budet
på en samlet løsning for hele
konsernet, og innfrir eiernes krav
om ivaretakelse av finansiell verdi,
ansatte og kundene

Troms Kraft/Arva har høyest
finansiell verdi på VK Nett. I tillegg
har budet lavest nettleie, 10 års
jobbgaranti og kundesenter for Arva
på Sortland.
Fortsatt eierskap i «restkonsern»
med betydelig markedsverdi

Budet fra Nordkraft har en noe
bedre finansiell verdi enn budet fra
Troms Kraft, men budet fra Troms
Kraft er bedre på nettleiereduksjon
og ny virksomhet i regionen
Ingen entydig budgiver som er best

• Kjøpesummen1 er estimert til
MNOK 680, inntil 50% av
vederlaget tilbys som aksjer i
Lofotkraft
• Ved 100% oppgjør i kontanter
får VK-eierne anslagsvis:

• Kjøpesummen er estimert av
Troms Kraft til MNOK 100 med
oppgjør i kontanter (gjenstår å
forhandle balansekorrigeringer)
• Basert på estimert kjøpesum får
eierne anslagsvis:

Eier

MNOK

Eier

• Kjøpesummen2 er estimert til
MNOK 385 basert på budet fra
Nordkraft og en antakelse om
like balansekorrigeringer i begge
mottatte bud
• Ved 100% oppgjør i kontanter
får eierne anslagsvis:

MNOK

Eier

MNOK

Bø (35%)

238

Bø (35%)

35

Bø (35%)

134,8

Sortland (35%)

238

Sortland (35%)

35

Sortland (35%)

134,8

Øksnes (30%)

204

Øksnes (30%)

30

Øksnes (30%)

115,5

Kjøpesummen er estimert basert på netto rentebærende gjeld 31.12.20 og en forutsetning om null
arbeidskapital. Kjøpesummen vil måtte oppdateres med endelige tall per gjennomføringstidspunkt
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for transaksjonen.

Eierne må avklare hvilket
alternativ og hvilken budgiver
styret skal innlede
sluttforhandlinger med
Ved et eventuelt salg av ett eller
flere datterselskaper, vil det også
måtte forhandles en løsning for
de ansatte i morselskapet
Ved oppgjør i aksjer i budgiver
må det foretas en verdivurdering
av budgiver for å sikre et best
mulig bytteforhold for VK-eierne

2

Kjøpesummen er estimert basert på netto rentebærende gjeld og
arbeidskapital 31.12.20 for VK Nett og VK Produksjon på totalt MNOK 220
Vesterålskraft AS
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Sammenligning og vurdering av alternativene

Alle budene møter kriteriene fastsatt av eierne, men med ulike løsninger (1:2)
Lofotkraft og Nordkraft foretrekker overtakelse av hele VK-konsernet
Troms Kraft foretrekker overtakelse av VK Nett og VK Produksjon

Lofotkraft
Hva bys det på?
(hovedmodell)

Verdsettelse

Oppgjørsform

Utbyttemodell

Nettleie
1

Nordkraft

Troms Kraft

Hele konsernet
(VK AS med datterselskap)

Hele konsernet
(VK AS med datterselskap)

VK Nett (100%) og VK Produksjon
(100%)

Virksomhetsverdi: MNOK 950
Egenkapitalverdi: MNOK 6801

Virksomhetsverdi: MNOK 919
Egenkapitalverdi: MNOK 6501

VK Nett: MNOK 343
VK Produksjon: MNOK 248,5
Egenkapitalverdi: MNOK 371
Restkonsern med betydelig verdi

100% eller delvis oppgjør i kontanter
eller aksjer i Nordkraft

VK Nett: 100% kontanter, eventuelt
inntil 2% av aksjene i Arva og
anslagsvis MNOK 40 i kontanter
VK Produksjon: 100% kontanter

Uavklart framtidig utbyttemodell

Uavklart framtidig utbyttemodell

Etablert utbyttemodell i Arva
innebærer utdeling av 60-80% av
årsresultatet og minst MNOK 100

Garanti om reduksjon av nettleien
på 5 øre/kWh (estimert til ca. MNOK
15 per år) ift. forventet utvikling i VK
Nett. Inntrer i 2024 og løper i 10 år

Garanti om reduksjon på MNOK 15
per år (estimert til ca. 5 øre/kWh)
ift. forventet utvikling i VK Nett.
Inntrer 2025 og løper i 10 år

Samme nettleie som Arva:
Reduksjon ca. 6 øre/kWh (estimert
til ca. MNOK 19 per år)
Snart som praktisk mulig (2023)

100% oppgjør i kontanter eller inntil
50% oppgjør i aksjer i Lofotkraft
(tilsvarende ca. 17%) og anslagsvis
MNOK 340 i kontanter1

Beløpet er estimert basert på netto rentebærende gjeld 31.12.20 og en forutsetning om null arbeidskapital. Beløpet vil måtte oppdateres
med endelige tall per gjennomføringstidspunkt for transaksjonen.
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Kommentar / vurdering
Tilbudene fra Nordkraft og Lofotkraft er prinsipielt
like, mens Troms Kraft innebærer delvis salg, og
en videreføring av VK-konsernet («restkonsernet»)
Lofotkraft har høyest pris på hele
konsernet. Troms Kraft sitt bud på VK Nett
framstår som konkurransedyktig isolert sett.
Verdiene er oppgitt uten fradrag for gjeld og
øvrige balansejusteringer. Budet fra
Nordkraft legger til grunn at VK-eierne betaler en
stor andel av nettleiegarantien i form av redusert
verdi på VK Nett.
Alle er fleksible, men modellene har ulike
begrensninger
Troms Kraft (Arva) har regulert forventet
utbyttenivå i en etablert aksjonæravtale. Evt. bruk
av mindreinntekt i Nordkraft og
Lofotkrafts modeller kan redusere fremtidig
lønnsomhet
Troms Kraft tilbyr lavest nettleie med kjente
virkemidler (full samordning/harmonisering med
Arva), men nettleien kan øke ved ytterligere
sammenslåinger. Nettleiegarantiene fra
Lofotkraft og Nordkraft innebærer risiko mht.
enighet om forventet utvikling og verifisering av
oppnådd reduksjon

Vesterålskraft AS
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Sammenligning og vurdering av alternativene

Alle budene møter kriteriene fastsatt av eierne, men med ulike løsninger (2:2)
Lofotkraft og Nordkraft foretrekker overtakelse av hele VK-konsernet
Troms Kraft foretrekker overtakelse av VK Nett og VK Produksjon

Lofotkraft

Troms Kraft

Nordkraft

Kommentar / vurdering

Eierinnflytelse/rettigheter

Alle aksjonærer er representert i
konsernstyret. Styremedlemmer ut
fra kompetanse, ikke kommune.
Vetorett mot opphør av VK Nett
med minimum 5% eierskap

1 styreplass (ved samlet
eierandel>5%)
Vetorett v/fusjon VK Nett hvis
høyere nettleie og v/hovedkontor
for bredbåndsselskapet

Ingen styreplass i Arva (mindre enn
15% eierandel)

Lofotkraft tilbyr styreplass for alle
aksjonærer. Nordkraft tilbyr 1 styreplass for
VK-eierne samlet, ingen styreplass i Arva
men signalisert mulighet for observatør i
styret

Jobbgaranti

10 år for alle ansatte i VK-konsernet
med samme oppmøtested

Evigvarende for alle ansatte i VKkonsernet med samme arbeidssted

10 år for ansatte i VK Nett og VK
Produksjon med samme arbeidssted
(presisert at reise må påregnes)

Alle gir tilfredsstillende jobbgaranti

Ny virksomhet

LOVE Muligheter AS
m/kontor i Vesterålen. ZeroKyst
pilot og Plug Nord nevnt som
muligheter for lokal satsning

Søkes nye forretningsområder i
konsernet, men uvisst hva som
tilfaller Vesterålen (hydrogen,
datalagring, batteri etc.)

Nettkundesenter på Sortland
Elektrifiseringsselskap med
hovedkontor på Sortland (Fjuel AS)

Troms Krafts tilbud av 8. juni 2021 er mest
konkret ift. etablering av ny virksomhet i
regionen

Alternativt bud
(modell)

Kjøp av virksomheten i VK AS,
heleide datterselskap og eierposter i
andre selskap

Flere alternativer, inkludert kjøp av
VK Nett og VK Produksjon, holde VK
Produksjon utenfor transaksjonen
men driftsavtale for kraftverkene

Kjøp av VK Nett og inntil 49,9% av
VK Produksjon, mulighet for utkjøp
av en eller flere av VK-eierne.
Elektrifiseringsselskapet utgår

De alternative modellene bør avklares, for
eksempel med hensyn til drift av
gjenværende virksomhet ved salg av
enkeltselskap

Øvrige forhold

Forutsetning om kjøp av minimum
51% av aksjene i VK AS
VK Nett opprettholdes med eget
tariffområde

VK Nett opprettholdes med eget
tariffområde

Fjernvarmevirksomheten overføres
til et nytt selskap stiftet av Troms
Kraft, VK AS, Bodø Energi og
Dragefossen

Uavhengig av valg av alternativ vil videre
konsolidering i regionen måtte påregnes
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Oppsummering og anbefaling

Samlet overdragelse av hele VK AS og alle datterselskaper
Tilbudene fra Nordkraft og Lofotkraft er prinsipielt like på alle punkter unntatt pris der Lofotkraft er bedre
(Troms Kraft byr på deler av konsernet og inngår derfor ikke i denne sammenligningen)

Lofotkraft
bedre

Finansiell verdi

Lofotkraft har høyere verdsettelse og stor fleksibilitet mht. oppgjørsform

Utbytte

Ikke avklart framtidig utbyttepolitikk

Ingen /
liten forskjell

Nettleie

Lofotkraft og Nordkraft gir garanti om nettleiereduksjon i 10 år fra hhv.
2024 og 2025

Ingen /
liten forskjell

Ansatte

Tilfredsstillende jobbgaranti fra alle

Ny virksomhet

Lofotkraft og Nordkraft planlegger utvikling av ny
virksomhet, men det er ikke angitt konkrete nye etableringer i Vesterålen

Styrets anbefaling

Innlede forhandlinger med Lofotkraft om overdragelse av hele
VK-konsernet

Vurderingen har tatt utgangspunkt i bud av 14. september 2021 fra Lofotkraft
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Ingen /
liten forskjell
Ingen /
liten forskjell

Vesterålskraft AS

9

Oppsummering og anbefaling

Overdragelse av VK Nett og videreføring/-utvikling av resten av VK-konsernet
Tilbudet fra Troms Kraft åpner for salg av bare VK Nett, kan trolig også forhandles med
andre interessenter
Finansiell verdi

Troms Kraft/Arva har det høyeste bud på nettselskapet isolert sett

Troms Kraft
bedre
Tilbudet inkluderer p.t.
ikke oppgjør i aksjer, men
kan evt. forhandles om

Utbytte

Alternativ avkastning av avhenger av eiernes forvalting av salgssummen

Nettleie

Lavere nettleie med kjente virkemidler
(full samordning/harmonisering med Arva)

Troms Kraft
bedre

Ansatte

10 års jobbgaranti for ansatte i VK Nett

Ingen /
liten forskjell

Ny virksomhet

Troms Kraft tilbyr kundesenter for Arva i Vesterålen

Troms Kraft
bedre

Styrets anbefaling

Innlede forhandlinger med Troms Kraft om overdragelse av VK Nett

Vurderingen har tatt utgangspunkt i bud av 14. september 2021 fra Troms Kraft

221

Vesterålskraft AS

10

Oppsummering og anbefaling

Overdragelse av VK Nett og VK Produksjon og videreføring/-utvikling av resten av VKkonsernet Tilbudene fra Nordkraft og Troms Kraft åpner et slikt alternativ, kan trolig også
forhandles fram med Lofotkraft
Finansiell verdi

Nordkraft har samlet tilbudt høyest verdi for virksomhetene i VK Nett og VK
Produksjon

Utbytte

Eierskapet i Arva gir forutsigbart utbytte basert på vedtatt utbyttepolitikk

Troms Kraft
bedre

Nettleie

Lavere nettleie med kjente virkemidler
(full samordning/harmonisering med Arva)

Troms Kraft
bedre

Ansatte

10 års jobbgaranti for ansatte i VK Nett og VK Produksjon

Ingen /
liten forskjell

Ny virksomhet

Troms Kraft tilbyr kundesenter for Arva
og medfinansiering av elektrifiseringsselskap i Vesterålen

Troms Kraft
bedre

Styrets anbefaling

Basert på mottatte bud mener styret det ikke er grunnlag for å gi en
entydig anbefaling ved dette alternativet

Vurderingen har tatt utgangspunkt i bud av 8. juni 2021 (gjentatt 14. september 2021) fra Troms Kraft og bud av 5. september 2021 (med
presisering 15. september 2021) fra Nordkraft
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Nordkraft
bedre
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Vurdering av budalternativene

Bud fra Lofotkraft: Innebærer salg/fusjon av VK AS og alle datterselskaper
VK Nett opprettholdes som eget selskap med egen områdekonsesjon og nettleie, Lofotkraft tilbyr en
garantert nettleiereduksjon i VK Nett sitt tariffområde
•

Virksomhetsverdi på MNOK 950 for VK-konsernet, hvilket tilsvarer MNOK 680 for 100%
av aksjene gitt rentebærende gjeld per 31.12.20 og null arbeidskapital
Inntil 50% av vederlaget som oppgjør i aksjer i Lofotkraft
Budet er betinget av at Lofotkraft oppnår minst 51% i VK AS
Gjeldende utbyttepolitikk vil gi et årlig utbytte i årene 2021-2023 i størrelsesorden
MNOK 2,6-3,2 (basert på en eierandel på ca. 17%)

Finansiell
verdi og
utbytte

•
•
•

Øvrig /
Ansatte

•
•
•

Alle fast ansatte i hele VK-konsernet gis jobbgaranti i 10 år
Samme oppmøtested som tidligere, men slik at styringsretten beholdes
Balansert fordeling av ledelsesfunksjoner for og i de ulike virksomhetsområdene

•
•

VK Nett opprettholdes som eget selskap med eget tariffområde
Nettleiereduksjon for kundene i VK Nett på 5 øre/kWh i 2024 gjennom en garanti
(utgjør ca. MNOK 15 eller NOK 1350 pr. nettkunde/målepunkt i 2024)
Etablering av LOVE Muligheter, med kontor i Vesterålen. Pilotprosjekt i ZeroKyst med
offentlig støtte på MNOK 120. Plug Nord er også nevnt som en mulighet

Kundene
og lokalsamfunnet
(regionen)

•
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VK-konsernet med alle datterselskap
selges og VK-eiere tilbys oppgjør i
kontanter og/eller eierskap i Lofotkraft
Mål om å realisere driftssynergier
innenfor alle virksomhetsområder (nett,
bredbånd, produksjon og konsern). Alle
ansatte i VK-konsernet tilbys 10 års
jobbgaranti
Modellen med å garantere
nettleiereduksjon i VK Nett sitt
tariffområde er ikke prøvd i praksis, og
innebærer risiko ift. å bli enige om
referansepunkt og årlig verifisering.
Modellen vil også kunne svekke
utbyttegrunnlaget i det fusjonerte
selskapet dersom det benyttes
mindreinntekt for å realisere garantien

Vesterålskraft AS
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Vurdering av budalternativene

Bud fra Nordkraft: Innebærer salg av VK AS og alle datterselskaper.
VK Nett opprettholdes som eget selskap med eget tariffområde og det tilbys en garantert nettleiereduksjon
for kundene i VK Nett sitt tariffområde. Nordkraft tilbyr også alternative løsninger
•
Finansiell
verdi og
utbytte

•
•
•

•
Øvrig /
Ansatte

•
•

•
Kundene
og lokalsamfunnet
(regionen)

•

Virksomhetsverdi på MNOK 919 for 100% i VK AS hvilket tilsvarer MNOK 650 for 100%
av aksjene gitt rentebærende gjeld per 31.12.20 og null arbeidskapital.
Hele eller deler av vederlaget i kontanter og resten i aksjer i Nordkraft
Full fleksibilitet i oppgjørsform etter eiernes ønske
Alternativ modell, hvor VK Produksjon ikke inngår i transaksjonen om eierne skulle
ønske det. Eller et alternativ hvor VK Nett og VK Produksjon selges
VK Produksjon fusjonerer med Nordkraft Magasin AS, opprette Nordkraft Varme AS for
fjernvarmevirksomheten. Bredbåndsselskapene fusjonerer, Altibox videreføres,
hovedkontor til Vesterålen, det søkes videre konsolidering i regionen
Alle staber samles i konsern med funksjoner spredt på konsernets lokasjoner
Ingen ansatte i VK-konsernet mister jobben som følge av sammenslåingen, og ingen må
flytte. Ansatte kan imidlertid få endret rolle og stilling. Garantien er evigvarende
Nordkraft garanterer for MNOK 15 lavere nettleie i VK Nett sitt konsesjonsområde f.o.m
2025, varighet 10 år, som følge av synergiuttak som reduserer kostnadsgrunnlaget og
nedjustering av tillatt inntektsramme (mindreinntekt)
Søker å utvikle nye forretningsområder som er naturlige (hydrogen, datalagring,
batteri, oppdrett, lading mv.) på forretningsmessige vilkår. Ingen indikasjon på hva som
evt. kommer av virksomhet i Vesterålen.
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Tilbud fra Nordkraft og Lofotkraft er
prinsipielt like, men Nordkraft har en noe
mer fleksibel oppgjørsform
Mål om å realisere driftssynergier
innenfor alle virksomhetsområder (nett,
bredbånd, produksjon og konsern). Alle
ansatte i VK-konsernet tilbys evigvarende
jobbgaranti
Modellen med å garantere
nettleiereduksjon i VK Nett sitt
tariffområde er ikke prøvd i praksis, og
innebærer risiko ift. å bli enige om
referansepunkt og årlig verifisering.
Modellen vil også kunne svekke
utbyttegrunnlaget i det fusjonerte
selskapet dersom det benyttes
mindreinntekt for å realisere garantien

Vesterålskraft AS
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Vurdering av budalternativene

Bud fra Troms Kraft: Delvis salg og videreføring av VK-konsernet («restkonsernet»)
Salg av VK Nett til Arva, helt eller delvis salg av VK Produksjon til Troms Kraft Produksjon AS. Arva kundesenter
på Sortland og VK-konsernet videreføres (med bredbånd, kraftproduksjon, fjernvarme og elektrifisering)
•

Finansiell
verdi og
utbytte

•

•

Øvrig /
Ansatte

Kundene
og lokalsamfunnet
(regionen)

Opprinnelig tilbud fra 8. juni 2021 ligger fast:
• Arva kjøper VK Nett for MNOK 100 med oppgjør i kontanter, alternativt 2% eierskap i Arva
kombinert med anslagsvis MNOK 40 i kontanter
• Troms Kraft Produksjon AS kjøper 100% av aksjene i VK Produksjon for MNOK 271
Alternativ løsning presentert for eierne 7. september 2021:
• Arva kjøper 100% av VK Nett med oppgjør i kontanter (100 MNOK)
• Troms Kraft Produksjon kjøper mellom 33,4% og 49,9% av VK Produksjon basert på samme pris
som over
• Troms Kraft tilbyr VK AS finansiering for utkjøp av de av VK-eierne som ønsker å selge sine aksjer i
VK AS (inntil MNOK 100)
Alternativ løsning kun for VK Nett:
• Arva kjøper 100% av VK Nett med oppgjør i kontanter (100 MNOK)

•
•
•

Jobbgaranti på 10 år for ansatte i VK Nett og VK Produksjon
Ansatte beholder sitt faste arbeidssted, reise må påregnes for enkelte
Etablere nettkundesenter m/leder i Vesterålen, samlet ansvar for alle nettkundesentrene til Arva (plan
om å bygge ned kundesentrene i Bodø og Tromsø)

•

Harmonisering av nettleie mellom VK Nett og Arva sine kunder så snart som praktisk mulig (tilsvarende
MNOK 19 pr år eller NOK 1593 pr. nettkunde/målepunkt)
Etablere elektrifiseringsselskap m/hovedkontor på Sortland (VK AS, Troms Kraft og Bodø Energi AS går
inn med 1/3 hver, samlet MNOK 60 i EK) – forutsetter aksept av bud av 8. juni 2021

•

VK-konsernet videreføres
med virksomhet innen
bredbånd,
kraftproduksjon,
fjernvarme og nytt selskap
innen elektrifisering
Arva har i dag betydelig
lavere nettleie enn VK Nett
og et mål om fortsatt NVE
effektivitet på over 100%*.
VK Nett og Arva sine
kunder vil få lik nettleie så
snart som praktisk mulig

* Avkastning nær NVE rente (dvs. 5.0% før skatt) vil iht. monopolreguleringen av nettvirksomhet kreve 100% NVE effektivitet.
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Agenda

1

Oppsummering og anbefaling

4

2

Vurdering av budalternativene

12

3

Forkortelser

16

4

Vedlegg 1: Endelige bud
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Forkortelser
Forkortelse

Betydning

Arva

Arva AS

Egenkapitalverdi

Verdi på aksjene etter fradrag for gjeld og justering for andre
balanseposter

Lofotkraft

Lofotkraft Holding AS

Nordkraft

Nordkraft AS

Troms Kraft

Troms Kraft AS

VK AS

Vesterålskraft AS

VK-eierne

Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune

VK-konsernet

Vesterålskraft AS med datterselskaper

VK Nett

Vesterålskraft Nett AS

VK Produksjon

Vesterålskraft Produksjon AS

Virksomhetsverdi

Samlet verdi for selskapet før fradrag for gjeld og justering for
andre balanseposter
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