
R E F E R A T 
fra styremøte avholdt i  

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF (ØEKE) 
30. november 2020 

 
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  
                             Ordfører Knut Kvale deltok på siste delen av møtet. 
 
Møtet ble gjennomført på TEAMS  
                                                                                                                                                                            
Følgende saker ble gjennomgått.  
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 1 Daglig leder orienterte om løpende saker 

 
a) Koronasituasjonen 

Ingen ansatte smittet, men noen har vært i karantene. Vi følger situasjonen tett og 
har beredskap dersom vi får utfordringer på mannskap. På driftsoperatørsiden har vi 
nå fått på plass serviceavtaler og rammeavtaler. Dersom vi får høy fravær vil vi kunne 
trekke på disse. På renhold vil vi kjøpe tjenester fra private aktører dersom vi blir for 
få på jobb.  
 

b) Sykefravær  
Vi har høyt sykefravær i renhold. Pt. har vi et fravær opp imot 20 % mot 5 % på 
samme tidspunkt i fjor. HR er koblet på i noen enkelt saker og vi har tett dialog med 
vernetjeneste og tillitsvalgte. Ansatte med fravær følges tett opp og det jobbes med 
ulike tiltak for å få flere tilbake på jobb.   
 

c) Utbyggingsprosjekt 
I forbindelse med utbyggingsprosjektet Ny Hokksund barneskole har vi inngått et 
kompetansesamarbeid med Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE). Avtalen er i 
tråd med anskaffelsesreglementet.  KKE vil representere byggherre/ØEKE i 
utbyggingsprosjektet. Videre får vi tilgang til KKE sin prosjekthåndbok og sentrale 
styringsdokumenter. 
 
Oppstartsmøte med administrasjonen er Øvre Eike kommune er gjennomført og 
bestillingsbrev er under utarbeidelse.  

 
Sak 2 10 årig investeringsprogram og B-sak 
 Daglig leder gjorde rede for investeringsprogram og B-sak. I 2021 vil vi være samkjørt  

 Øvre Eiker sitt årshjul og styret vil få rullering av investeringsprogram til behandling 
før den blir oversendt som innspill til økonomiplanen.  
 



Daglig leder har vært i flere politisk utvalg, samt AMU og presentert 
investeringsprogrammet.   

 
Sak 3 Rutiner for samhandling mellom Øvre Eiker kommunale eiendom KF (ØEKE) og Øvre 

Eiker kommune  
 Daglig leder orienterte om rutinen.  
  
Sak 4 Tilstandsvurdering eiendomsporteføljen (se vedlegg) 
 Daglig leder gjorde rede for tilstandsvurderingen og kort om konklusjonene i 

rapporten. Tilstandsvurderingen er lagt til grunn for de prioriteringer som ØEKE har 
gjort i investeringsprogrammet.  

 
Sak 5  Vedlikeholdsmidler (se vedlegg)    
 Økonomisjef gikk gjennom presentasjonen over vedlikeholdsmidler i 2020. Frem til 

nå har det blitt jobbet lite planmessig med investeringene, men fra og med 2021 vil vi 
legge til grunn de prioriteringer som ligger i investeringsprogrammet og de 
tiltaksplaner som vil bli utarbeidet med bakgrunn i kommende budsjettbehandling.  

  
BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 6 Referat fra forrige møte 22.09.20  
 
 Forslag til vedtak: 
 Styret vedtok referatet. Referatet signeres ved neste fysiske møte.   
 
Sak 7  Regnskap 31.10.20  

Økonomisjef gikk gjennom postene og gjorde rede for avvikene. Prognosen for 2020 
viser et null resultat som budsjettert.  Styret er tilfreds med regnskapsrapporten. Kort 
forklaring på posten andre driftskostnader sendes til styret samme med referatet.  

 
 Forslag til vedtak: 
 Styret vedtok det fremlagte regnskapet.  
 
Sak 8 Forslag til budsjett inkludert boligporteføljen  
 Økonomisjef orienterte om budsjettet og budsjettforutsetningene.  
 
 Rammer for 2021 er som følgende:  
 

Ramme ØEKE KF kr. 109 843 679 
Ramme EOB AS kr.    23 999 650 
Ramme total   kr. 133 843 329    

 
Budsjettet bygger videre på prinsippene som ligger i 2020. I tillegg ligger følgende til 
grunn:  
 

 Badebetjenter er innarbeidet i budsjettet med en kostand på kr. 2,5 millioner 



 Økt kostand badebetjenter dekkes delvis opp ved budsjetterte leieinntekter til 
private med kr. 1 million (idrettshaller, ol. ikke budsjettert i 2020) 

 Inntekter basistjenester (husleie, vaktmestertjenester og renhold) er økt med 
deflator på 2,7 %.  

 Overføring på kr. 1,5 millioner i forbindelse med økte rammer i Øvre Eiker 
kommune i hovedsak på grunn av befolkningsvekst. Midlene er øremerket 
vedlikehold. 

 
EOB AS er budsjettert i henhold til regnskap 2020 og inntekter pr bygg som overføres.  
(Det forutsettes at Øvre Eiker kommune dekker tomgangsleie på samme måte som i 
dag). Videre ligger følgende til grunn:  
 

 4 ansatte ligger inne tilsvarende 3,6 årsverk.  Kostander ellers i henhold til 
regnskap og budsjett 2020. 

 Økte inntekter er i hovedsak salg av tjenester til EEU AS 

 Rentekostnader kan bli lavere enn budsjettert da rentebytteavtale utløper 
sommeren 2021 samt ved inngåelse av nye leieavtaler. 

 Mulighet for effektivisering av driften ved inngåelse av samarbeidsavtale med 
ØEKE.  

 
 Forslag til vedtak:  
 Styret vedtok fremlagte budsjett. 
  
Sak 9 Prosjektorganisering forprosjekt nye Hokksund barneskole (Vedlegg)   

Daglig leder gjorde rede for prosjektorganiseringen. Styret vil være tett på 
utbyggingsprosjektet og organiseringen må være tilpasset behov i prosjektet. Det er 
imidlertid viktig at linjen skal ha styringen.   
 
Styret var opptatt av dedikert ressurs på økonomien i prosjektet. Både kapasitet og 
kompetanse innenfor prosjektøkonomi. Administrasjonen kommer tilbake med 
forslag til løsning i neste styremøte både på økonomifunksjon, men også på hvordan 
styret skal behandle prosjektet, rapportering (form og hyppighet).  
  

 Forlag til vedtak: 
Fremlagte prosjektorganisering ble vedtatt, men organiseringen må være dynamisk 
og tilpasses behov.  
 
Til deler av neste styremøte inviteres Brynjar Henriksen fra KKE.  

 
Sak 10 Suksesskriterier/måltall  
 Styret mener at de foreslåtte områdene er et godt utgangspunkt.  
  

  Måltall knyttet til energi 
o Kwh pr m2 
o Reduksjon kwh x % 

 Måltall knyttet til bærekraft  
o Reduksjon av avfall 



o Kun å kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer 

 Måltall knyttet til areal  
o Redusere leid areal x % 
o Reduserer eid areal x % 

 Måltall knyttet til vedlikehold/effektivisering 
o Vedlikehold ut over budsjettert vedlikehold  
o Vedlikeholdsetterslepet reduseres med x % pr år   

 
Det er imidlertid viktig at måltallene har en helhetlig tilnærming og de må ses i 
sammenheng med kommunens overordnede mål. Brukertilfredshet og ansatte 
tilfredshet bør også være en del av ØEKEs måltall og det bør ses på måltall som gjør 
at vi kan sammenlikne oss med andre.  
 
Måltall bør rapporteres til styret en til to ganger pr år.  

  
 Forlag til vedtak: 

Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med måltall og suksesskriterier og at 
det legge frem forslag for styret på neste styremøte.  

 
OPPFØLGNINGSSAKER/DISKUSJONSSAKER/OPPSUMMERING 
 
Sak 11 Økonomiplan 2021-2024 for Øvre Eiker Kommune – Kommunedirektørens forlag (link 

ble sendt i innkallingen)  
 

Økonomiplan 2021-2024 skal behandles i kommunestyret i Øvre Eiker kommune 
9.12.20. Et innbundet eksemplar oversendes til styrets medlemmer.  

 
S. 91 i Økonomiplanen omtaler ØEKE sine investeringer. Kommunedirektøren har i 
stor grad fulgt opp de anbefalinger som ØEKE har gitt, men noen investeringer er tatt 
noe ned og noe er skjøvet ut i tid.  

 
Sak 12  Møteplan 2021  
  

Det er viktig at styremøtene planlegges ut i fra den politiske møtekalenderen.  
 
Neste møte blir 3. februar 2021.   
 
De resterende møtene i 2021 blir:  
 
Mandag 22.mars 2021 
Torsdag 27. mai 2021 
Mandag 28. juni 2021 (Budsjettmøte)  
Mandag 6. september 2021 
Mandag 22. november 2021 
 

Sak 13 Styret ønsket at styremedlemmenes ressurser kan benyttes i den operative 
virksomheten.  Dette forutsetter at dette ikke skaper noe habilitetsproblem og at 



roller i ulike funksjoner i selskapet blir ivaretatt etter forutsetningene. Styret ønsker å 
ta opp saken på neste styremøte og ønsker at alle skal gjøre en vurdering av dette til 
neste møte.  

 
DIVERSE 
 

Ordfører deltok på møtet til kl. 17.00 – 17.30.  
Styreleder gjorde rede for dagens møte. Ordførere sa kort om eiers forventinger til 
styret og styrets arbeid og til ØEKE. Han mener at det har vært et riktig grep å 
opprette foretaket som kommunens verktøy innfor bygg.  

 
 

Neste styremøte avholdes 03.02.2021. Det planlegges for at neste styremøtet blir 
fysisk og at det kan avholdes i lokalene til styreleder.  

 
 
 
Referat: Gunn Edvardsen   
 
 


