
R E F E R A T 
fra styremøte avholdt i  

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF (ØEKE) 
28. april 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 styreleders lokaler i Nedre Torggate 18 A i Drammen   
                                                                                                                                                                            
Følgende saker ble gjennomgått.  
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 1 Daglig leder orienterte om løpende saker 

 
a) Koronasituasjonen 

Situasjonen er som tidligere. Vi har ikke hatt smitte hos ansatte. Det har vært ansatte 
i karantene, men situasjonen har vært og er håndterbar.  

b) Sykefravær  
Sykefraværet er på vei nedover på renholdsavdelingen. Det er et tett samarbeid med 
HR, vernetjenesten og tillitsvalgte gjennom «team-sykefravær». Flere saker har løst 
seg gjennom dette samarbeidet. På administrasjon er sykefraværet opp på grunn av 
daglig leders fravær. Sykefraværet følges tett opp og det orienteres om status på 
neste styremøte. 

c) Ny stilling – prosjektansvarlig  
Det var ikke tilstrekkelig med søkere på stillingen og den er lyst ut på nytt med 
søknadsfrist 9. mai 2021.   

d) Boligporteføljen  
Vaktmester/driftsoperatør på bolig har sagt opp sin stilling. Det vil bli avviklet ferie i 
oppsigelsestiden. Fraværet er løst gjennom innleie av vaktmester. Dette fungerer 
godt. Stillingen vil foreløpig ikke bli lyst ut. Skiftet av vaktmester har imidlertid vist at 
det er et større vedlikeholdsetterslep i boligporteføljen.  

e) Skoleprosjektet – status  
Ekstern prosjektleder er nå på plass. Hun heter Astrid Reikvam og kommer fra T2 
Prosjekt AS. Hun har lang er faring fra skoleprosjekt og har høy kompetanse på 
tidligfase. Prosjektleder presenterer seg for styret i neste møte.  

 
a. B-sak til politisk behandling 
Saken (som lå vedlagt innkallingen) har vært til behandling i Utvalg 2, i 
partssammensatt og i formannskapet. Daglig leder og ekstern prosjektleder var 
tilstede under behandlingen i Utvalg 2. Daglig leder, ekstern prosjektleder og 
styreleder var tilstede under behandlingen i partssammensatt. Med bakgrunn i 
innspillene til B-saken lages det A-sak (beslutningssak) til neste møterunde. Det 



var blant annet fokus på trafikksikkerhet, den totale økonomiske situasjonen til 
kommunen, skolens størrelse, sambruk og at det primært er et skolebygg.  
 
b. Fremdrift  
Ny tentativ fremdriftsplan er utarbeidet og fremlagt for både for administrasjon 
og politikere (se vedlagte presentasjon). Det var ingen innvendinger eller 
kommentarer til denne.  

  
BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 2 Referat fra forrige møte 03.02.21 (se vedlegg) 
 
 Vedtak: 

Styret vedtok det fremlagte referat.  
  
 Måltall (sak 5) vil bli lagt frem i neste styremøte.  
 

Referatet samt referat fra styremøtet 30.11.2020 ble signert. Daglig leder ser på 
løsninger for digital signering.  

 
Sak 3 Årsregnskap 2020 og styrets beretning   
  

Økonomisjef gjorde rede for årsregnskapet. Det er ingen vesentlige endringer fra 
foreløpig årsregnskap som ble presentert i forrige styremøte.  
 
Styret sender sine innspill til styrets beretning til administrasjonen innen fredag 
30.04.21 kl. 16.00.  

  
 Vedtak: 

Styret vedtok det fremlagte årsregnskapet. Innspill til styrets beretning innarbeides 
og årsregnskap og styrets beretning sendes ut for signering.  
 

Sak 4 Perioderegnskap    
Økonomisjef gjorde rede for perioderegnskap.  
 

 Vedtak: 
 Styret vedtok det fremlagte regnskapet.   
 
Sak 5 Kjøp av eiendommer fra eiker Eiendomsutvikling AS  

Notat vedrørende eiendommene samt takster ble oversendt sammen med 
innkallingen. Daglig leder gikk gjennom saken.  
 
Styret ønsker å gjøre en ny vurdering av behovet. Det må også ses på inndekning av 
renter og avdrag.   

 
 Vedtak: 
 Styret ber administrasjonen gjøre en ny vurdering av behov og eventuelle kjøp.  



 
Sak 6 Iverksettelse av økonomiplan 
  

Daglig leder gikk gjennom oversikt over driftsmidler og investeringsmidler. Oversikten 
viser at pr april 2021 er driftsmidlene i hovedsak brukt opp. Dette er utfordrende 
fordi det avdekkes feil og mangler i eiendomsporteføljen som må prioriteres. F.eks. 
El-tilsyn.  
 
Investeringsmidlene er i hovedsak øremerket. Omdisponering av investeringsmidler 
skal behandles i styret og i kommunestyret etter dialog med administrasjonen i 
kommunen.  

  
 Vedtak:   

Styret tok gjennomgangen til etterretning. Status på investeringsmidler og 
driftsmidler rapporteres hvert tertial.  

 
OPPFØLGNINGSSAKER/DISKUSJONSSAKER/OPPSUMMERING 
 
Annet 
 
Styremøtet 27.05.21 utgår. Neste styremøte: 28.06.21 (budsjettmøte) inkludert befaring av 
noen av foretakets bygg.  
 
Dato: 28.06.21 
Sted: Hokksund  
Befaring fra kl. 12.00 – 14.00 
Styremøte fra kl. 14.00-19.00 
 
 


