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Eierstrategi Øvre Eiker kommunale eiendom KF (ØEKE) 
 
1 Øvre Eiker kommune – Øvre Eiker kommunale eiendom KF 

ØEKE er en del av rettssubjektet Øvre Eiker kommune.  
Kommunen1 skal skille rollene som eier, långiver og leietager. 
 
Som byggherre, utvikler og formidler av eiendom, arbeider ØEKE som en utfører og Øvre Eiker 
kommune som bestiller. ØEKE skal skaffe til veie nybygg eller innleide lokaler etter forutgående 
avtale med Øvre Eiker kommune. 
 
ØEKE skal bidra til en konstruktiv samhandling med kommunen som leietaker. Samhandlingen 
skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike rollene partene ivaretar. 
 

2 Budsjett og rapportering 
ØEKE skal følge kommunens årshjul knyttet til budsjett og rapportering.  
 
Styret utarbeider årlig budsjett- og handlingsplan. Budsjett og handlingsplan vedtas av 
kommunestyret som en del av Øvre Eiker kommunes økonomiplan. Strategiplanen utarbeides i 
henhold til kommunens regler og legges frem for eierutvalget og refereres i kommunestyret. 
Strategiplanen revideres årlig. 
 

3 Eiendomsmassen 
 
Foretaket skal synliggjøre verdier, slik at eiendommenes bruks- og formuesverdi blir godt 
ivaretatt gjennom foretakets prioriteringer. 
 
Foretaket skal utarbeide langsiktig (10-12 år) strategi for vedlikehold og verdibevaring. 
 
Foretakets vedlikeholdsplaner og budsjetter skal synliggjøre hvilke prioriteringer som ligger til 
grunn. 
 

4 Drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester 
ØEKE er kommunens foretrukne leverandør av drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester i sin 
eiendomsportefølje.  
 
ØEKE kan selge tilsvarende tjenester til andre leietakere av bygg som kommunen disponerer. 
Slikt salg må ikke gå på bekostning av tjenester som skal leveres til kommunen. 
  

5 Nybygg og større endringer i bygg 
Nybygg og større endringer i eksisterende bygg skal gjennomføres etter forutgående 
samarbeidsprosjekt og endelig bestilling fra kommunestyret. 
 

6 ØEKEs tjenestetilbud 
ØEKE skal utvikle sitt tjenestetilbud overfor kommunen i tråd med endringer i kommunens 
prioriteringer og behov. Tjenesteproduksjonen skal være nyskapende, fleksibel og 

                                                           
1
 Kommunen betyr i dette dokumentet den delen av kommunen som er kommunedirektørens direkte ansvar 

og ledelse 



tilpasningsdyktig. 
 

7 Kommunens klima- og miljøpolitikk 
ØEKE skal etterleve nasjonale føringer og kommunens klima- og miljømål. ØEKE skal i sin 
strategiplan ha et bevisst forhold til relevante bærekraftsmål fastsatt av FN. Foretaket skal bidra 
til å utvikle tjenester og driftsformer som på best mulig måte ivaretar disse målsettingene. 
 

8 Utleie til andre leietagere enn Øvre Eiker kommune 
Utleie til andre leietagere enn Øvre Eiker kommune må foretas på en måte som skaper gode 
arenaer for innbyggerne og frivillig sektor. Volumet av denne typen utleie gjelder frivillig sektor 
og det bør etableres egne samarbeidsrutiner mellom ØEKE og seksjon Kultur og livskraft. 
 
Utleie til frivillig sektor og drift av svømmehall-tjenesten er tjenester med bredere oppdrag enn 
ordinære forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgavene. 
 
Utleie til andre leietakere skal støtte opp under foretakets formål. 
 

9 Måltall 
ØEKE skal utarbeide måltall som viser at eiendomsporteføljen utvikles til å ha en sunn og effektiv 
eiendomsøkonomi samt realiserer brukerbehov og brukertilfredshet. 
 

10 Samhandling med eierutvalget 
ØEKE skal minst en gang årlig presentere planer og resultater for kommunens eierutvalg, samt 
realisering av måltall.. 
 

11 Økonomi  
Lån til investeringer tas opp av kommunen og videreformidles til ØEKE. Lånebetingelser avtales 
administrativt ved hvert låneopptak. Kommunen beregner ikke rentepåslag. 
Kommunen stiller nødvendig likviditet til disposisjon, inntil 5 mill.kr som renteberegnes likt med 
samme års låneopptak. 
Tjenester som skal kjøpes av kommunen 

- Lønn 
- HR – inkl. lederopplegg, bistand i personalsaker 
- IKT 
- Arkiv 
- Tjenestedesign 

Tjenester som kan kjøpes av kommunen 
- Regnskap inkl. mottak av fakturaer og årsoppgjør 
- Fakturering  
- Innkjøp 
- Prosjektstøtte 

 

 


