
REFERAT 
Fra styremøte i 

Øvre Eiker kommunale Eiendom KF (ØEKE) 
 
 
Tid: tirsdag 02.03.2022 kl. 16.30 – 19.00 
 
Sted: Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF sine lokaler i Stasjonsgata 72-74 Hokksund 
 
Til stede: George Fulford, Kari Solberg Økland, Atle Terum, Helge Mork og Rune Larsen  
Frafall: Anette Gjestemoen 
I tillegg møtte: Daglig leder Anders Bratland og avdelingsleder nybygg Brynjar Henriksen 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 1  Orientering prosjekter ved Avdelingsleder nybygg 
 Status prosjekter ble gjennomgått. Ligger vedlagt i eget dokument. 
 
Sak 2 Daglig leder orienterer om løpende saker 
 

a) Koronasituasjonen/sykefravær: 
Fortsatt høyt sykefravær, i hovedsak langtids sykemeldinger. Noe Koronarelatert 
fravær nå i januar og februar. Det har  i korte perioder gitt ekstra fravær på 
renholdsavdelingen. Løpende drift i hovedsak gått som normalt med noe 
tilpasninger.  

b) Eiker Omsorgsbolig AS, status og foreløpig regnskap: 
Driften vil vise positive tall for 2021, selv med store økninger på vedlikehold.  Det 
er stordriftsfordeler ved å samle vedlikehold og drift av eiendom i ett selskap. 

c) Dialog møte KLG og ØEKE 
Framover vil det hver måned gjennomføres samarbeidsmøter.  Første møte ble 
gjennomført 22.02. Det konstateres  stor forskjell på driften etter at ØEKE ble 
opprettet. Vedlikehold økt med 183% fra 2019 til 2020. Samme nivå i 2021. 
Gjennomført møter med alle tjenesteledere vedrørende innmeldte behov. 

d) Flytte til Teknisk sentral 
I forbindelse med flytting av tjenester inne Helse og omsorg ble det spilt at de det 
var ønskelig at ØEKE flytter til rådhuset. Dette er ikke å anbefale Det arbeides nå 
med at ØEKE flytter til Teknisk sentral og at tjenester innen Helse og Omsorg 
samlokaliseres i våre lokaler i Stasjonsgata 72-74.  

 
BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 3 Referat fra forrige møte 18.01.2022  
 
 Forslag til vedtak: 
 Styret vedtar det fremlagte referat (elektronisk signering) 
  



 Referat fra styremøte 23.02.2022  
 
 Forslag til vedtak: 
 Styret vedtar det fremlagte referat (elektronisk signering) 
 
Sak 4 Regnskap 2022 (se vedlegg) 
 Kommentarer til avvik ligger i Excel oversikten. 
 Hovedpunktene er: 
  Andre inntekter avvik: 
   Viderefakturering økt inntekt  +2 millioner 
   Utleie daglig leder mm  +0,8 millioner 
   Demografi redusert inntekt  -1,5 millioner 
   Utleie idrettshaller redusert inntekt  -0,5 millioner  
  Andre kostander avvik: 
   Kostander til viderefakturering  2 millioner 
   Service og driftsavtaler   0,4 millioner 
 
 Forslag til vedtak: 

• Styret vedtar det fremlagt regnskapet, årsberetningen sendes styret for innspill. 
 

 
Mer stod ikke til behandling. 
 
 
  
 
 


