
REFERAT 
Fra styremøte i 

Øvre Eiker kommunale Eiendom KF (ØEKE) 
 
 
Tid: tirsdag 04.04.2022 kl. 16.30 – 19.00 
 
Sted: Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF sine lokaler i Stasjonsgata 72-74 Hokksund 
 
Til stede: George Fulford, Anette Gjestemoen, Atle Terum, Helge Mork og Rune Larsen  
Forfall: Kari Solberg Økland 
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 (Se vedlegg) 
 

a) Koronasituasjonen/sykefravær: 
Fortsatt høyt sykefravær, i hovedsak langtids sykemeldinger. Noe Koronarelatert 
fravær i mars. 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. 

c) Tilfluktsrom: 
Gjennomført kontroll venter rapport, signaler om at status er midt på treet. 

d) Eiker Omsorgsbygg AS, status sletting. 
- Gjenstår overflytting lån fra DNB. Egen sak. 

e) Dialog med KLG  
- Månedlige møter gjennomført, god dialog og felles forståelse for roller og 

oppgaver. 
- Foreslått at ØEKE flytter til egne lokaler i rådhuset for å bidra til at 

lokalkabalen til Helse skal gå opp.  
Ledelsen i ØEKE er positive til dette og ser flere fordeler enn ulemper ved 
samlokalisering. Styret ønsket en fremlagt en sak for fremtidig lokalisering av 
foretaket.  Det skal redegjøres for fordeler og ulemper ved flytting til 
Rådhuset samt mulig andre lokaliseringer.  

f) Status ansettelse ny avdelingsleder renhold 
- 16 søknader mottatt, 5 stykker kalt inn til intervjuer 20 og 21 april. 

Styret holdes orientert før det foretas ansettelse. 
 
 
 



 
BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 3 Referat fra forrige møte 02.03.2022  
 
 Vedtak: 
 Styret vedtar det fremlagte referat (elektronisk signering) 
  
  
Sak 4 Overføring lån fra DNB i forbindelse med avvikling av EOB AS (Kr 79 millioner)  

Styret diskuterte fordeler og ulemper med løpende rente mot fastrente. Som 
hovedregel er flytende rente gunstigst i lengden.  Styret viste til at ca. 55 % av 
formålsbygg var finansiert med fastrente.  Slik rentebinding var besluttet fra 
kommunen før foretaket ble opprettet, Saken gjaldt finansiering av  boliger hvor leien 
KPI justeres årlig. Flertall av styrets medlemmer mente på den bakgrunn at flytende 
rente bør benyttes, 

 

 Vedtak: 
Styret vedtar mot stemmen til Helge Mork at lånet som ligger i EOB AS skal opprettes 
med flytende rente. ØEKE er godt innenfor ØEK sin handlingsregel om at 1/3 av 
lånene skal være fastrentelån. 

 
Sak 5 Framdrift rådhusprosjektet og 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. 
 
Rådhusprosjektet,  
Daglig leder og avdelingsleder nybygg gjennomfører møte med kommunedirektør for 
avklaring av forventninger. Styret ønsker at det skal komme klarer fram muligheter 
for effektivisering og innsparelser i alternativ 2, da dette byggeteknisk er det klart 
beste alternativet. Dette innarbeides i saken til neste styremøte før oversendelse til 
politisk behandling. 
 
Vedtak: 
Styret imøteser tilbakemelding etter møte med kommunedirektør. 

 
 
 
 



 
Sak 6 Årsberetning 2021 

 
Vedtak: 
Utsendt forslag ble gjennomgått. 
Styret gjennomgikk oppdatert beretning. Samtlige av styrets medlemmer gir tilbakemelding 
innen torsdag 06. april 12.00 om eventuelle justeringer. Sendes til signering elektronisk.    
 
Mer stod ikke til behandling. 
 
 
  
 
 


