
REFERAT 
fra styremøte i  

Øvre Eiker kommunale Eiendom KF (ØEKE) 
22.11.2021 

 
 
 
Sted: Stasjonsgata 72-74 
 
Til stede: George Fulford, Kari Solberg Økland, Atle Terum, Helge Mork, Anette Gjestemoen 
og Rune Larsen  
 
I tillegg møtte: Daglig leder Gunn Edvardsen og økonomisjef Anders Bratland 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 1 Daglig leder orienter om løpende saker 

 
a) Koronasituasjonen 

Driften er i svært liten grad påvirket av koronasituasjonen og vi har tilnærmet ingen 
fravær knyttet til korona.  

b) Sykefravær  
Presentasjon følger vedlagt 
Sykefraværet er på 11 % hittil i år. Dette er fremdeles høyt, men noe lavere enn i for 
på samme tidspunkt. Det høye sykefraværet i renholdsavdelingen er også en del av 
evalueringen av avdelingen (sak 3). Sykefravær i vaktmesteravdelingen har økt, men 
dette er knyttet til planlagt fravær grunnet operasjon.  

c) Eiker Omsorgsbygg AS (EOB) 
Det jobbes mot en avvikling av selskaper. Ansatte og eiendommer blir en del av 
foretaket pr 01.01.22. Nærmere gjennomgang har vist at det er et behov for 
oppgraderinger og vedlikehold av boligene. På samme måte som for formålsbyggene 
har det ikke vært en profesjonelt og hensiktsmessig drift og forvalting. Styret legger 
imidlertid til grunn av alle offentligrettslige krav er ivaretatt. Styret og administrasjon 
mener at boligene i Eiker Omsorgsbygg har samme generelle standard som 
formålsbyggene som er eid av foretaket hadde ved overtakelse fra Øvre Eiker 
kommune.  

d) Status 2021 
Presentasjon følger vedlagt.  
2021 har også vært preget av en del uforutsette hendelser og ad hoc behov. Dette 
har medført at en del planlagte oppgraderinger er blitt skjøvet ut i tid/omprioritert. 
Det har også vært noe forsinkelser på grunn av manglede rammeavtaler og lang 
leveringstid. Det har imidlertid vært høyt fokus på skoleprosjektet, energioppfølging, 
ENØK tiltak og på god og systematisk oppfølging av driften. Hittil i år har foretaket 
fått over 2500 henvendelser til eiendomsdrift (Easit). Systemet fungerer bra, men det 
er et stort omfang av saker. Boligene fra EOB er også innarbeidet i foretakets 
portefølje i løpet av året. 

e) Status rådhusprosjekter 



Styret ble informert om at Rådhusprosjektet ble besluttet oversendt til ØEKE. Vedlagt 
føler protokoll. Kommunedirektøren overfører prosjektet sammen med en 
overføringsprotokoll. Foretaket har ikke mottatt prosjektet på nåværende tidspunkt.  
Styret ønsker å komme raskt i gang med prosjektet og ber administrasjonen følge 
opp dette. 

 
BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 2 Referat fra forrige møte 14.09.21 og 18.10.21 
 
 Vedtak: 
 Styret vedtok det fremlagte referat (elektronisk signering) 
 
Sak 3 Evaluering av renholdsavdelingen 
 
 Vedtak: 
 Styret var godt fornøyd med rapporten og tok denne til orientering.  

Styret ba administrasjon kommer tilbake med forlag til prosjektorganisering, mandat 
og fremdrift knyttet til videre arbeid. Dette fremlegges styret i neste styremøte.  
 
Administrasjonen ber konsulent om å lage et sammendrag/oppsummering av 
rapporten som kan distribueres ut til ansatte.  

 
Sak 4 Perioderegnskap 31.10.21 (vedlegg) 

Regnskap pr 31.10.21 viser inntekter på kr 99 mill og sum kostnader på kr 98 mill som 
vil si et resultat på kr 0,5 mill mot budsjett på hhv kr 101, kr 93 mill og kr 0.  
Prognosen viser et forventet resultat ved årsslutt på kr 0,2 mill.  
 

 Vedtak: 
 Styret vedtok det fremlagte perioderegnskapet  

 
Sak 5 Prosjekt Ny Hokksund barneskole 

Prosjektrapporten ble gjennomgått, Det fremkommer nå flere rekkefølgekrav som er 
kostnadskrevende.  Administrasjonen vil utarbeide et forslag til brev hvoretter 
administrasjon og politisk ledelse i kommunen blir orientert, 

  
 Vedtak: 

Styret tok notat fra daglig leder og styrerapport til orientering.  Styret imøteser 
forslag til informasjon til administrasjon og politisk ledelse. 

 
Sak 6  Strategi 
 
 Et «skjelett»/disposisjon samt eksempel på strategidokument fra Kongsberg 
 Kommunale Eiendom KF (KKE) ble fremlagt.  
 
  
 



Vedtak 
 Styret tok de oversendte dokumentene til orientering og ber administrasjonen om 
 kalle inn til et strategimøte i 18. januar 2022.  
 
 
OPPFØLGNINGSSAKER/DISKUSJONSSAKER/OPPSUMMERING 
 
Sak 7  Møteplan 1. halvår 2022 
  
 18. januar 2022 

14. februar 2022 
4. april 2022 
23. mai 2022 
27. juni 2022 
 
 

  
 
 
 
 
 
  


