
REFERAT 
Fra styremøte i 

Øvre Eiker kommunale Eiendom KF (ØEKE) 
 
 
Tid: tirsdag 31.05.2022 kl. 16.30 – 19.00 
 
Sted: Lokalene til Fulford Pettersen & Co i Nedre Torggate 18A i Drammen 
 
Til stede: George Fulford, Anette Gjestemoen, Atle Terum, Helge Mork og Kari Solberg 
Økland.  
Forfall: Rune Larsen 
I tillegg møtte: Kst. daglig leder Anders Bratland, avdelingsleder nybygg Brynjar Henriksen, 
avdelingsleder eiendom og utvikling samt innleid konsulent for bistand ENØK Halvard 
Benum. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
Sak 1 Orientering om status i driftsavdelingen ved Thomas. 
 Se vedlagt presentasjon 
 
Sak 2 Orientering prosjekter pr april ved Brynjar 
 Presentasjon lå sammen med innkallingen. 
 
Sak 3 Daglig leder orienterer om løpende saker (Se vedlegg) 
 

a) Sykefravær: 
Fortsatt høyt sykefravær, i hovedsak langtids sykemeldinger. 3 
langtidssykemeldte vil avklares ved ufør eller førtidspensjonering. Løpende drift i 
hovedsak gått som normalt med noen tilpasninger.  

b) Flyktning krise Ukraina. 
- Skal bosette inntil 200 flyktninger, tett dialog med nav og boligtildeling.    
- Egen epost og telefon vedrørende tilbud boliger fra innbyggere, denne betjenes 
av Elin. Tar mye av kapasiteten. 

c) Tilfluktsrom: 
Avvik ved de fleste tilfluktsrommene, de største utgiftene går på krigs ventilasjon. 
Høye kostander anslått, innhenter priser fra flere leverandører. Må tas over litt 
tid. 

d) Eiker Omsorgsbygg AS, status sletting. 
- Bekreftelse overføring lån kommer under tertialmeldingen til ØEK og 

godkjennes i kommunestyremøtet 15.06.2022. 
e) Dialog med KLG  

- Månedlige møter gjennomført, god dialog og felles forståelse for roller og 
oppgaver. 

f) Status ansettelse ny avdelingsleder renhold 
- Stine Orvik ansatt og starter 1. august. 

 



 
 
 
BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 4 Referat fra forrige møte 04.04.2022  
 
 Vedtak: 
 Styret vedtar det fremlagte referat (elektronisk signering) 
  
  
Sak 5 Rådhusprosjekt 

Kun presentasjon i kommunestyret 15.06.2022, beslutningssak for veien videre 
kommer først til behandling kommunestyret i september.  
Presentasjon vedlagt fra kommunestyret.   

 
Sak 6 Framdrift ny Hokksund barneskole 
 Det ble informert om begge prosjektene under orientering fra avdelingsleder nybygg. 
 
 Hokksund barneskole 

Opprinnelig fremdriftsplan opprettholdes. Prekvalifisering av leverandører utlyst, 
utlysning av konkurranse gjennomføres som planlagt hvor vedtak om mulighet for 
trinnvis utbygning er tatt inn.   
Ev. reguleringsmessige forhold vil være et primæransvar for kommunen som 
reguleringsmyndighet, 

  
Vedtak: 
Gjennomgangen ble tatt til etterretning. 
 

Sak 7 Regnskap 1 tertial 
 Regnskap gjennomgått  
 
 Vedtak: 
 Gjennomgang tatt til etterretning 
 
Sak 8 Klima og energistrategi  

Ble gjennomgått av Halvard Benum. Styret godt fornøyd med strategien. Ønsker at 
det legges fram en tiltaksplan som behandles i styret når denne er klar. 
 
Vedtak: 
Klima og energistrategien følges opp framover, det utarbeides en tiltaksplan som 
kommer til godkjenning i styret.   

 
  
 
 


