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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 deltok via TEAMS 
 
Astrid Reikvam fra T2 Prosjekt AS som er ekstern prosjektleder for Ny Hokksund barneskole 
deltok i starten av møtet.  
 
Møtet ble avholdt i formannskapssalen på rådhuset 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) Ny stilling – prosjektansvarlig 
Brynjar Henriksen er tilsatt som ny prosjektansvarlig. Han er i dag konstituert daglig 
leder i Kongsberg Kommunale Eiendom KF. Hans ordinære stilling er leder 
produksjon. Henriksen starter 20.10.21.  

d) 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.  

e) Evaluering av vilkårsavtale  
Ihht kommunestyrevedtak skal vilkårsavtalen evalueres i løpet av 2021. 
Koronasituasjonen har preget driften siden våren 2020 og fra 01.01.21 fikk ØEKE 
ansvar for boligporteføljen. Etter dialog med administrasjonen er det enighet om at 
det i denne runden lages en «løypemelding» hvor det blir gjort rede for hva som er 
gjort til nå. Styret vil bli informert og involvert før saken sendes til politisk 
behandling.  

f) Forlengelse av leieforhold i Stasjonsgata 72-74 



Leieavtalen for våre lokaler er forlenget ut 2022. Flytting til egen eide lokaler må ses i 
sammenheng med rådhusprosjektet og flytting av flere av de kommunale tjenestene.  

g) Overføring av badebetjenter til seksjon kultur og livskraft 
Badebetjenter anses ikke å være en del av ordinær eiendomsdrift. Dette ses på som 
en del av tjenestene som kommunen utfører. Saken har vært drøftet med 
Fagforbundet og det var enighet om at det er en god løsning at de blir flyttet tilbake 
til seksjon kultur og livskraft. De ansatte var også positive til endringen. Overføringen 
ble gjort med virkning fra 01.06.21.  

h) Boligporteføljen  
Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på boligporteføljen. Vi har imidlertid fått 
avdekket mye og begynner nå å få god oversikt over situasjonen. Det er dialog med 
administrasjonen rundt samhandling, handlingsrom og leieavtaler.   
 
Eiker Omsorgsbygg AS (EOB)  
Styret i ØEKE utgjør generalforsamlingen i EOB.  
Styreleder fremmet forslag om at styret i EOB skal være tilsvarende styret i ØEKE. 
Dette ble vedtatt. Atle Terum signerer protokoll  

i) Skoleprosjekt – status 
Astrid Reikvam, ekstern prosjektleder, deltok på orienteringen. Forlag til styrerapport 
ble fremlagt. Styret påpekte viktigheten av at det opprettes kontakt og god dialog 
med planavdelingen for å holde fremdriften.  
Styret har god kompetanse innenfor bygg og prosjekt og daglig leder tar initiativ til 
møte/dialog for å få innspill.  
Det skal gjennomføres en innovativ anskaffelse og det er opprettet kontakt med 
Leverandutviklingsprogrammet for å få bistand. Det planlegges en dialogkonferanse 
med markedet etter sommerferien.  
 

BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 2 Referat fra forrige møte 28.04.21  
 
 Vedtak: 

Styret vedtok det fremlagte referat.  
Referatet signeres elektronisk 

  
Sak 3 Perioderegnskap pr 31.05.21 (se vedlegg) 
 Økonomisjef gikk gjennom perioderegnskapet.  
 
 Vedtak: 
 Styret vedtar fremlagte perioderegnskap  
 
Sak 4 Budsjett 2022  

Forslag til budsjett ble gjennomgått. Det er foreløpig lagt til grunn en økning på 2 % i 
forhold til 2021.  

  
 Daglig leder lager et budsjettnotat som sendes ut til styret i forkant av 
budsjettsamling med kommuneledelsen 7. og 8. september.  



 
Det blir avholdt et budsjettmøte med styret 13. september 2021. 

 
a) Innspill/fokusområder  

(1) Inntekter 
(2) Handlingsrom fremover  

b) Rullering av investeringsprogram 
Presentasjon følger vedlagt  
  

Sak 5 Mål og suksesskriterier 
Forslag til notat ble sendt ut i forkant. Styret ga tilbakemelding om at dette 
hovedtrekk ser bra ut, men det bør være en tydeliggjøring av de tre bærekrafts 
dimensjonene. Innspill til notatet blir innarbeidet av daglig leder. Konkrete må skal 
søkes fordelt i 3 grupper 

- Miljø- og klima 
- Økonomiske mål 
- Bærekraftsmål og sosiale mål. 

 
OPPFØLGNINGSSAKER/DISKUSJONSSAKER/OPPSUMMERING 
 
Sak 6  Valg av entrepriseform 

Saken ble diskutert da ekstern prosjektleder var til stede. Ulike entrepriseformer ble 
diskuter. Dette er et tema som må diskuteres videre både med tanke på risiko, 
innovasjon og kompetanse. 

 
Sak 7  Møteplan høsten 2021  
 Daglig leder sender ut forslag til møteplan for høsten 2021.  
 

Budsjettmøte ble avtalt mandag 13.09.21 
 
 
OPPFØLGNINGSSAKER/DISKUSJONSSAKER/OPPSUMMERING 
 
 


