
R E F E R A T 
fra styremøte avholdt i  

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF (ØEKE) 
14. september 2021 

 
 
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  
 
Møtet ble avholdt i lokalene til ØEKE i Stasjonsgata 72-74 i Hokksund  
                                                                                                                                                                            
Følgende saker ble gjennomgått.  
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 1 Daglig leder orienterte om løpende saker 

 
a) Koronasituasjonen 

Situasjonen er uendret. Lav/ingen smitte i Øvre Eiker. Svært lite fravær knyttet til 
korona.  

b) Sykefravær 
Presentasjon følger vedlagt.  

c) Evaluering av renholdsavdelingen 
Det er igangsatt en prosess for å evaluere renholdsavdelingen. Evalueringen skal 
omfatte organisering, renholds-økonomi og -kvalitet. Målsetningen er å få en bedre 
oversikt og organisere avdelingen slik at den kan utføre tjenesten effektivt og til en 
tilfredsstillende kvalitet. Videre skal det legges til rette for et godt arbeidsmiljø. 

d) Informasjon om vaktmesteravdelingen  
I dag har Eiker Omsorgsbygg AS innleid vaktmester. Fra og med 01.01.22 vil det bli 
tilsatt vaktmester på boligporteføljen. Denne stillingen, samt en stilling til er lyst ut 
nå.  

e) Eiker Omsorgsbygg AS – status avvikling (styreleder) 
Etter plan avvikles Eiker Omsorgsbygg AS med virkning fra 01.01.22.  
 
 

BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 2 Referat fra forrige møte 28.06.21  
 
 Vedtak: 

Styret vedtok det fremlagte referat.  
Referatet signeres elektronisk 

  
 



Sak 3 «Løypemelding» /politisk sak (se vedlegg)  
 
 Vedtak: 
 Styret tar saksfremlegget til orientering og ber daglig leder om å utarbeide notat som 
 er styrets kommentar i saksfremlegget.  
 
Sak 4 Budsjett 2022  
  

a) Driftsbudsjett  
b) Rullering av investeringsprogram  
c) Fremtidig handlingsrom 
d) Strategi og mål  
 
Vedtak:  
a) Rammer og forutsetninger foreligger ikke på nåværende tidspunkt. 

Driftsbudsjettet behandles på neste styremøte.  
b) Forslag til investeringsprogram er oversendt til styret. Kommenterer og innspill 

oversendes til daglig leder innen torsdag 16.09.21.  
c) Fremtidig handlingsrom for foretaket fremover vil bli behandlet på neste 

styremøte sammen med driftsbudsjettet. 
d) Strategi og mål. I henhold til eierstrategien skal styret utarbeide en 

strategi/eiendomsstrategi. Mål for virksomheten vil bli en del av dette arbeidet. 
Daglig leder bes om å utarbeide et «skjelett»/skisse til styret.  

 
 

Sak 5 Prosjekt Ny Hokksund barneskole (se vedlegg) 
 Styrerapport.  

Daglig leder orienterte om at avtale med Kongsberg Kommunal Eiendom KF blir sagt 
opp. ØEKE får egen prosjektressurs.  

 
 Vedtak: 
 Styret tar rapport og informasjon til orientering.  
 
 
OPPFØLGNINGSSAKER/DISKUSJONSSAKER/OPPSUMMERING 
 
Sak 6  Samspill mellom ØEKE og basis   
 
 
Sak 7  Møteplan høsten 2021  
 

18.10.21 – tema driftsbudsjett  
22.11.21 – tema strategi  

 
 
 
 


