BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
08.01.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
20/26737

J.post ID:
20/278551

Ove Myrvåg
Christian Vegard Dahl

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Eierutvalget

20.01.2021

002/21

Formannskapet

27.01.2021

024/21

Kommunestyret

03.02.2021

016/21

Centro Asistencial Noruego SLU (CAN), oppkapitalisering av selskapet med 500.000
euro

Kommunestyret-03.02.2021- 016/21
Vedtak:
1. Bærum kommune oppkapitaliserer selskapet Centro Asistencial Noruego SLU ved å skyte inn ny
egenkapital tilsvarende et beløp på 500 000 €.
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i Økonomimelding 1 2021.

Formannskapet-27.01.2021- 024/21
Innstilling:
1. Bærum kommune oppkapitaliserer selskapet Centro Asistencial Noruego SLU ved å skyte inn ny
egenkapital tilsvarende et beløp på 500 000 €.
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i Økonomimelding 1 2021.

Eierutvalget-20.01.2021- 002/21
Innstilling:
1. Bærum kommune oppkapitaliserer selskapet Centro Asistencial Noruego SLU ved å skyte inn ny egenkapital
tilsvarende et beløp på 500 000 €.
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i Økonomimelding 1 2021.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune oppkapitaliserer selskapet Centro Asistencial Noruego SLU ved å skyte inn ny egenkapital
tilsvarende et beløp på 500 000 €.

2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i Økonomimelding 1 2021.

SAKEN I KORTE TREKK
Selskapet Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) har en driftsavtale med Bærum kommune. CAN er
heleid av Bærum kommune og senteret har vært stengt siden medio mars 2020. Bærum kommune
har som eier av CAN en forpliktelse til å sørge for at selskapet har tilstrekkelige midler til å betale
sine forpliktelser også i den perioden senteret er stengt.
Samtidig er det prinsipielt viktig at CAN ikke blir behandlet annerledes enn andre leverandører, selv
om kommunen eier selskapet. CAN har derfor ikke fakturert Bærum kommune for 3. kvartal
2020 og sendte en redusert faktura for 4. kvartal 2020. Fakturaen for 4. kvartal 2020 er senere fullt
ut blitt kreditert.
For å tilføre selskapet likviditet kan kommunen oppkapitalisere selskapet med et beløp tilsvarende
likviditetsbehovet. Likviditetsbehovet er foreløpig beregnet til å utgjøre 500 000 €. I norske kroner
utgjør dette beløpet ca 5,23 mill. kroner ved en valutakurs for 1 € = 10,46 kr. Kommunedirektøren
foreslår å øke egenkapitalen tilsvarende likviditetsbehovet.
Tidligere behandling
I møte den 16.12.2020 behandlet formannskapet sak nr. 236/20
20/246965 - Krav fra private leverandører som følge av pandemisituasjonen , samt følgende
referatsak: svar på spørsmål vedr. lønnsforhold på CAN
Redegjørelse
Historien til CAN startet i 1997 med en politisk visjon om etablering av en institusjon i Syd Europa.
Selskapet ble etablert 2002 og er et spansk andelsselskap (SLU) med begrenset ansvar. SLU er en
juridisk organisasjonsform i Spania, som i stor grad er lik et norsk aksjeselskap. Selskapet er
forpliktet til å følge spansk lovverk i forhold til drift relatert til formålet. Selskapet er også forpliktet
å følge driftsavtalen inngått med Bærum kommune «Kjøp av rehabiliteringstjenester i institusjon i
Spania» datert 19. desember 2019. Avtalen har en varighet på 6 år fra 1.1.2020 til
31.12.2025. Selskapet er 100 % eid av Bærum kommune. Selskapet har sin aktivitet og
forretningskontor i Altea, Spania.
CAN har som overordnet formål å være en profesjonell aktør innen rehabilitering, med sikte på at
brukerne etter endt opphold skal ha forbedret helse og livskvalitet, og på den måten ha økt
mulighet til et uavhengig og selvstendig liv. Senteret har 38 plasser, alle på enerom med eget bad og
balkong. Senteret gir tilbud til brukere med behov for vedlikeholdstrening med fokus på deltakelse i
gruppetrening, samt brukere for behov for enkel rehabilitering, der brukerne i tillegg får individuell
oppfølging av fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter. Standardopphold er seks uker.
Selskapets virksomhet: Etter avtale med Bærum kommune drifter selskapet 38 plasser for enkelte
grupper innen helsetjenesten. Inntil 8 av disse kan disponeres av andre kommuner eller
helseinstitusjoner etter avtale. Bærum kommune forventer at driften av selskapet er effektiv og
etter fastsatte resultatmål.
Historisk har Stavanger og Asker kommune kjøpt og benytt 4 plasser hver. Per 1. januar 2021

har Stavanger sagt opp sine plasser og Asker kommune kjøper 2 plasser på CAN. Bærum kommune
har dermed 36 plasser til egen disposisjon.
Kommunedirektøren viser til kommunestyret følgende vedtak i handlingsprogrammet for 20212024:
«Kommunens rehabiliteringssenter i Altea opprettholdes. I regi av styret i CAN igangsettes et arbeid
med å vurdere et utvidet tjenestetilbud. Siktemålet med dette er å utrede om institusjonen også kan
tilby opphold til personer med helsemessige behov, men som ikke har fått tildelt en kommunal
tjeneste gjennom enkeltvedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. Saken skal belyse de
økonomiske konsekvensene av et slikt utvidet tilbud, herunder muligheten for økte egenandeler,
behovet for eventuelle endringer i dagens avtale og eventuelle økonomiske konsekvenser på
eiersiden ved å avvikle kjøp av rehabiliteringsplasser. Avtalen Pleie og omsorg har
med Centro Asistencial Noruego (CAN) om kjøp av rehabiliteringsplasser tas opp til vurdering i
etterkant av dette arbeidet. Saken skal til behandling i utvalg for Bistand og Omsorg før utgangen
av 2021.»
Kommunedirektøren vil senere fremme en egen sak for å svare ut kommunestyrets vedtak.
Likviditetssituasjonen for selskapet
Siden utbruddet av COVID 19 har CAN holdt stengt og vil sannsynligvis være stengt frem til
september 2021. De siste brukerne ble hentet hjem fra CAN 15. mars 2020. I denne nedstengningsperioden er det viktig at selskapet har en minimumsbemanning. For å opprettholde
nødvendige funksjonene, samt utføre løpende vedlikehold og vakthold i lokalene, tilsvarer dette et
bemanningsbehov på ca. 5 årsverk.
I henhold til gjeldende driftsavtale skal Bærum Kommune betale 611 614€ per kvartal for de
plassene som disponeres på CAN. CAN har fakturert og Bærum kommune har betalt
for henholdsvis 1. og 2. kvartal 2020. CAN fakturerte ikke Bærum kommune for 3. kvartal 2020 og
sendte en redusert faktura for 4. kvartal 2020. Fakturaen for 4. kvartal 2020 er senere blitt
kreditert.
Bærum kommune behandler alle leverandører av varer og tjenester i henhold til kontraktene
kommunen har med leverandørene. I den sammenheng blir ikke CAN behandlet annerledes enn
andre leverandører, selv om kommunen eier selskapet. Det er gjort en juridisk vurdering av
kontrakten mellom Bærum kommune og CAN, hvor kommunen er vurdert til ikke å ha en
kontraktsmessig forpliktelse til å betale for tjenester som ikke er levert.
Det vises også til Formannskapets behandling av sak 236/20 20/246965 - Krav fra private leverandører som følge av pandemisituasjonen .
Bærum kommune har som eier av CAN en forpliktelse til å sørge for at selskapet har tilstrekkelige
midler til å betale sine forpliktelser, alternativt må kommunen la selskapet gå konkurs. Det anses
ikke som et aktuelt alternativ å la selskapet gå konkurs.
For å tilføre selskapet likviditet kan kommunen oppkapitalisere selskapet med et beløp tilsvarende
likviditetsbehovet. Kommunedirektøren foreslår å øke egenkapitalen tilsvarende
likviditetsbehovet. Alternativt kan kommunen låne selskapet penger. Dette vil igjen føre til økt
fakturering ovenfor Bærum kommune for å sikre selskapet nok likviditet til å betale tilbake renter

og avdrag.
Selskapet har opparbeidet seg en god likviditetsreserve gjennom de siste årene og har per utgangen
av 2020 i størrelsesorden 500 000€ i likvide midler.
I en normalsituasjon vil de kvartals vise betalingene på 611 000€ være tilstrekkelig til å dekke
selskapet løpende utgifter og samtidig gi litt rom for nødvendige vedlikeholds investeringer. I en
situasjon uten brukere vil det imidlertid fremdeles påløpe til dels betydelige utgifter. Det er
beregnet å påløpe ca 210 000€ per kvartal i lønn og sosiale kostnader. Dette inkluderer
lønnstilskudd på 60 000€ til permitterte ansatte, 42 000€ til strøm, vann, kommunale avgifter og
vedlikehold og 25 000€ i andre kostnader. Totalt ca 280 000€ per kvartal.
Gitt selskapets likviditetsbeholdning og behov for å ha noe likviditetsreserve har selskapet likvide
midler til medio mai 2021.
Behovet for likviditetstilførsel i 2021 vil avhenge av når Bærum kommune ser seg i stand til å
begynne å benytte selskapets tjenester. Per i dag synes det sannsynlig at dette tidligst kan
skje høsten 2021. Basert på dette scenariet anbefaler kommunedirektøren at selskapet
oppkapitaliseres med 500 000€, tilsvarende ca 5,23 miil. kr. Hvis oppstart av aktiviteten ved CAN må
utsettes ytterligere, vil kommunedirektøren komme tilbake med en ny sak og vurdering vedrørende
ytterligere oppkapitalisering av selskapet.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Kommunedirektøren har drøftet saken med kommuneadvokaten, kommunalsjefen for pleie- og
omsorg, samt ledelsen i selskapet CAN.

Konsekvenser av beslutningene
Kommunedirektørens forslag innebærer at Bærum kommune styrker selskapets egenkapital med
500.000 €, tilsvarende ca 5,23 mill. kr. Bevilgningen stilles til disposisjon når kommunestyret fatter
sitt vedtak i denne sak, samt at bevilgningen foreslås inndekket i forbindelse med Økonomimelding
1 2021.

Vedlegg:
CAN - Styresak 37 - 2020 PROPUESTA BUDSJJET ANUAL 2021
CENTRO CERRADO

Behandlingen i møtet 03.02.2021 Kommunestyret
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2SV).
Kommunestyret-03.02.2021- 016/21:

5240151

Vedtak:
1. Bærum kommune oppkapitaliserer selskapet Centro Asistencial Noruego SLU ved å skyte inn ny
egenkapital tilsvarende et beløp på 500 000 €.
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i Økonomimelding 1 2021.

Behandlingen i møtet 27.01.2021 Formannskapet
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-27.01.2021- 024/21:
Innstilling:
1. Bærum kommune oppkapitaliserer selskapet Centro Asistencial Noruego SLU ved å skyte inn ny
egenkapital tilsvarende et beløp på 500 000 €.
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i Økonomimelding 1 2021.

Behandlingen i møtet 20.01.2021 Eierutvalget
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Eierutvalget-20.01.2021- 002/21:
Innstilling:
1. Bærum kommune oppkapitaliserer selskapet Centro Asistencial Noruego SLU ved å skyte inn ny egenkapital
tilsvarende et beløp på 500 000 €.
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i Økonomimelding 1 2021.

