
REFERAT 
fra styremøte i  

Øvre Eiker kommunale Eiendom KF (ØEKE) 
18.01.2022 

 
 
 
Sted: Styreleders lokaler i Nedre Torggate 18 A, 3015 Drammen 
 
Til stede: George Fulford, Kari Solberg Økland, Atle Terum, Helge Mork, Anette Gjestemoen 
og Rune Larsen  
 
I tillegg møtte: Daglig leder Gunn Edvardsen, økonomisjef Anders Bratland, avdelingsleder 
eiendom og utvikling Thomas Skjoldhorne, avdelingsleder renhold Svanhild Werner og 
avdelingsleder nybygg Brynjar Henriksen 
 
14.00 – 17.00 Del 1  Strategi – workshop  
Styreleder ønsket vel kommen og daglig leder innledet. Vedlagte presentasjon av driften i 
foretaket og aktuelle prosjekter ble gjennomgått. Styret var tilfreds med gjennomgangen 
som ga en god oversikt og et godt innblikk i driften i foretaket.  
 
Daglig leder innledet (se vedlagt presentasjon) strategiarbeidet og det ble deretter arbeidet i 

grupper. Det kom flere gode innspill som administrasjonen vil jobbe videre med.  

 

Foretaket består av tre bein/avdelinger: drift, renhold og prosjekt. Disse må utvikles videre i 

tråd med visjon og overordnede mål i Øvre Eiker kommune. På hver sin måte skal også de tre 

dimensjonene bidra til å nå bærekraftsmålene. For å skape merverdi for eier og 

kommunen/innbyggere må foretaket ha nødvendig handlingsrom. Foretaket skal ha 

kostnadseffektiv drift, det skal bidra til å nå miljø- og klima mål og skal være med på å skape 

et levende lokalsamfunn. For å oppnå dette må det blant annet være fokus på kompetanse, 

bygge kultur og merkevare. Foretaket skal både ha fornøyde brukere og et godt arbeidsmiljø. 

Med bakgrunn i dette utarbeides det mål og hvordan disse skal nås. Det utarbeides et 

strategidokument som har et enkelt og lettlest format.  

 

Styret har ambisjon om at strategien kan legges frem for eierutvalget før sommeren 2022. 

Administrasjonen kommer tilbake til styret med et utkast til strategidokument i aprilmøte.  

 

 
17.00 – 19.00 Del 2 Styremøte  
 
BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 1 Referat fra forrige møte 22.11.2021 (se vedlegg) 
 
 Vedtak: 
 Styret vedtok det fremlagte referat (elektronisk signering) 
 
Sak 2 Evaluering av renholdsavdelingen (se vedlegg) 



 
 Vedtak: 

 Det utarbeides nye renholdsplaner av en ekstern konsulent. Administrasjonen gis i 
oppgave å lyse ut konkurransen 

o Vurdering av kvalitetsprofil skal være en del av dette arbeidet  
o Plan for styrket opplæring og regelmessig kvalitetsdokumentasjon skal være 

en etterfølgende del av dette arbeidet 
 Avdelingslederstillingen utvides til 100 %. Forslag til utlysningstekst utarbeides av 

administrasjonen og sendes til styret på mail.  
 
Eksisterende arbeidsgruppe videreføres, men konstituert daglig leder Anders Bratland trer 
inn i gruppen når Gunn Edvardsen slutter i foretaket.  
 

 
Sak 3 Klima og energi nye Hokksund barneskole 
Styret ønsker mer informasjon og mulighet for å diskutere saken nærmere. Videre har 
administrasjonen fremmet en tilleggssak i møtet vedrørende prekvalifisering av relevante 
aktører.  
 
For å få bedre oversikt og trygghet rundt prosjektene skal prosjekt være et fast punkt på 
styremøtene fremover. For de styremedlemmene som ønsker det vil det før styremøtet 
14.12.22 bli invitert til et formøte der det blir en mer detaljert gjennomgang av prosjektene. 
Nytten av formøte/informasjonsmøte evalueres i styremøtet etterpå.  
 
 Vedtak: 

Saken om klima og energi og prekvalifisering utsettes og behandles i styremøte 
26.01.22. 

  
OPPFØLGNINGSSAKER/DISKUSJONSSAKER/OPPSUMMERING 
 
Sak 4 Møte mellom ordfører, kommunedirektør, styreleder og daglig leder  
 
Styreleder orienterte om møte som ble avholdt 20.12.21.  
 

I møtet ble spørsmål om foretaket har behov for egen økonomifunksjon løftet. Styreleder ga 
uttrykk for at styret svært opptatt av hvilke funksjoner foretaket skal ha og at dette vil bli 
vurdert.  
 
Problemstillingen ble diskutert i styremøtet. Styret mener at det er behov for at en så sentral 
funksjon som økonomi ligger i foretaket. Videre mener styret at de både har tillit og 
nødvendig kompetanse til å organisere foretaket slik de mener er hensiktsmessig for 
foretaket.  
 
Sak 5 Ny daglig leder  
 

Det lyses ut etter ny daglig leder. Administrasjonen har utarbeidet et forlag til 
utlysningstekst som styret var tilfreds med. Kun mindre justeringer.  
 



Styret ba administrasjonene om å innhente tilbud på rekrutteringsbistand for gjennomføring 
av prosess.  
 
---  
 
Neste møte:  26.01.22 kl 15:45 TEAMS  
Tema:   Skoleprosjektet  
 
Neste ordinære styremøte:  14.02.22 
  
 
 
 


