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Dagsorden 

8.30-9.15 Innledning v/ordfører 
  Eierskap og eierstyring – Trude, Leif-Arne og Toril 

9.15-9.30 Pause 

9.30-10.45 Kommunen som bruker av formålsbyggene 
• Om husleie og relasjon til driftsbudsjettet – Leif Arne 

• Om skole- og barnehagebygg og brukerbehov – Else Berit 

• Om helse- og omsorgsbygg og brukerbehov – Kari 

• Om tekniske og øvrige bygg under SSU – Morten 

• Om frivilligheten og deres behov, samt svømmehall og 
idrettsanlegg – Christer 

• Om rådhuset – Trude 

• Om arbeidsformer, inneklima – de ansattes behov – Anita 

11-11.30 Lunsj og dialog 
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Valg av organisering / selskapsform er viktig 
 
• Hvorfor tas noe ut av linjeorganisering? 

– Stordriftsfordeler 
– Risikobegrensende 
– Gir et selskap anledning til å fokusere på et snevrere område 

 

• Valg av organisasjonsform gir handlingsrom og begrensninger 
– Selskapsorganisering gir mindre direkte styring for kommunestyret 
– AS gir utfordringer for kjøp og salg mellom kommunen og selskapet 
– Husbankens tilskuddsordninger 

 

• Hvorfor eie helt eller delvis selskap som ikke leverer kommunale 
tjenester? 
– Sikre spesielle tjenester til innbyggerne 
– Sikre arbeidsplasser 
– Finansielt 
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Kjennetegn ved ulik organisering 

KF AS

Øverste organ Kommunestyret Generalforsamling

Eies av Kommunen

Kommune(r) og 

evt. private

Form

En del av 

kommunen

Selvstendig 

rettssubjekt

Hvem bærer 

risikoen Kommunen

AS'et selv 

(begrenset til 

aksjekapital)

Andre forhold

Kan ikke slås 

konkurs Kan slås konkurs



Henvisning Eierandel i

Eventuell 

markeds-

Balanseført 

verdi

Balanseført 

verdi

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2018 01.01.2018

0 % -kr           -kr               -kr               

Norske Skog ASA 2217001 1034 aksjer 1kr              1kr              

Renovasjonsselskapet for Drammenregionen IKS 2217002 9 % 93kr            93kr            

Norske Skog ASA (kommuneskogen) 2217003 539 aksjer 5kr              5kr              

A/L Biblioteksentralen 2217006 3kr              3kr              

A/L Ferie og Helsesenter 2217009 1kr              1kr              

Kongsberg Industri 2217010 100kr          100kr          

Buskerud Vanførelag Industri 2217011 15kr            15kr            

AS Ify 2217012 10kr            10kr            

Leierettigheter Yrkesskolen 2217014 50kr            50kr            

Attføringsenteret i Rauland 2217015 10kr            10kr            

Skotselv næringspark 2217019 150kr          150kr          

Modum Industri 2217021 40kr            40kr            

Øvre Eiker Energi AS * 2217022 100 % 101 553kr   101 553kr   

Eiker Eiendomsutvikling AS * 2217018/23 100 % 34 913kr     34 913kr     

Eiker vekst AS 2217024 50 % 25kr            25kr            

Buskerud Kommunerevisjon IKS 2217026 5 % 70kr            70kr            

Egenkapitalinnskudd KLP 2217027 30 668kr     27 413kr     

Eikern vannverk IKS 2217028 30kr            30kr            

Drammensregionens brannvesen IKS 2217029 12 % 500kr          500kr          

Vestviken 110 IKS 2217030 8 % -kr               89kr            

Sum -kr           168 237kr   165 071kr   

Eierandel i Vestviken 110 IKS er overført til Drammensregionens Brannvesen IKS i 2018. 
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Balanseførte kommunale eierskap – 
Note 6 i årsregnskapet for 2018 



Kommunens eierskap 1 

Aksjeselskap AS 
• Øvre Eiker energi AS (100 %) 

• Eiker Eiendomsutvikling AS (100 %) 

• Eiker Vekst AS (50 %) 

• Mindre andeler i Modum Industri AS, Norske Skog ASA og 
Vardar AS (B-aksjer) 

Interkommunale selskaper IKS 
• RfD IKS – renovasjonsselskapet for Drammensregionen (9 %) 

• DRBV IKS – Drammensregionens brannvesen (12 %) 

• Buskerud Kommunerevisjon IKS (5 %) 

• Eikern Vannverk IKS (10 %) 
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Kommunens eierskap 2 
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Gjensidig forsikringsselskap Annen 
• KLP 

Kommunalt foretak KF 
• Øvre Eiker kommunale eiendom KF 

Diverse selskapsformer Diverse 
• Balansen inneholder ytterligere 9 selskap med 

små verdier og delvis ukjente formål og 
selskapsorganisering 



1 

• Aktuelt lovverk 

• f.eks. aksjeloven, IKS-loven, KL 

2 
• Overordnet eierstrategi 

3 

• Vedtekter 

• Selskapsavtaler for IKS 

4 
• Selskapsspesifikk eierstrategi 
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Overordnede prinsipper for eierstyring vedtatt i kommunestyret i PS 4/13. 

1. Kommunens overordnede prinsipper for eierstyring 
Prinsippene nedenfor gjelder for de selskapene der kommunen har aksjemajoritet. Kravene skal også 

fremmes av kommunens representant i representantskapet i et interkommunalt selskap. 

1.1.Selskapenes formål 
Selskapenes formål skal tydelig fremgå i vedtektene. 

1.2.Samfunnsansvar 
Kommuneplanen i Øvre Eiker skal være retningsgivende for all virksomhet i selskapene. Selskapene 

er forpliktet av kommunens visjon, verdimanifest og eierens mål om bærekraftig utvikling i 

kommunen. 

Selskapene skal ha fokus på at lover og regler som regulerer selskapene skal holdes. Herunder også 

Lov om offentlige anskaffelser. 

De ansattes rettigheter skal ivaretas i henhold til gjeldende lovgivning og avtaleverk som er etablert 

mellom de aktuelle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. 

Selskapenes drift skal bidra til å bygge Øvre Eiker kommunes positive omdømme. 

1.3. Rutiner for samhandling 
Kommunestyret behandler de heleide selskapenes årsregnskap og årsmelding. Innenfor rammen av 

vedtektene skal selskapene ha klare mål og strategier for sin virksomhet.  Årsregnskap og årsmelding 

for ikke heleide selskaper refereres for kommunens eierutvalg og kommunestyret. 

Selskapene forholder seg til eierutvalget (består av formannskapets medlemmer) som innstiller til 

kommunestyret. Eierutvalget inviterer heleide selskaper til årlig eierkonferanse.  

Øvrige rutiner for samhandling reguleres i vedtekter, selskapsavtale eller eierstrategien for det 

enkelte selskapet. 

1.4. Generelle krav til avkastning 
Øvre Eiker kommune stiller ikke generelle avkastningskrav til selskapene. Avkastningskrav 

fremkommer av det enkelte selskaps eierstrategi. 

1.5.Etiske retningslinjer 
Selskapene skal ha etiske retningslinjer. For heleide selskaper skal Øvre Eiker kommunes etiske 

retningslinjer følges. Øvrige aksjeselskaper eller interkommunale selskaper skal ha etiske 

retningslinjer som stiller like store krav til styre, ledere og ansatte som kommunens egne etiske 

retningslinjer. 

1.6. Åpenhet 
Selskapene skal tilstrebe åpenhet som skal sikre at alle interessenter har tillit til selskapets 

beslutningsprosesser og måten selskapet styres og ledes på. Offentleglova § 2, gjelder for 

selvstendige rettssubjekt, der kommunen har en eierandel på mer enn halvparten.  

Selskapene skal være uangripelige når det gjelder habilitet. 

Overordnede prinsipper for 
eierstyring vedtatt i PS 4/13 



1 

• Aktuelt lovverk 

• f.eks. aksjeloven, IKS-loven, KL 

2 
• Overordnet eierstrategi 

3 

• Vedtekter 

• Selskapsavtaler for IKS 

4 
• Selskapsspesifikk eierstrategi 
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Kommunereformen og ny kommunelov 

Ny kommunestruktur for flere av Øvre Eikers 
samarbeidspartnere medfører 

– Endringer i deltagerne i IKS-ene 

• DRBV IKS 

• RfD IKS 

• BKR IKS 

– Interkommunale samarbeid må endres både pga 
kommunereform og ny kommunelov 
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Gjeldende 
kommunelov 

Interkommunalt 
samarbeid 

§§ 27 og 28 

Vertskommune  

§§ 28-1-a – 28-1-k 

- Adm. vertskommune-
samarbeid 

- Vertskommune-
samarbeid med felles 
folkevalgt nemd 

 

Ny 
kommunelov 

Interkommunalt politisk råd 
– kap. 18 

Kommunalt 
oppgavefellesskap –  kap. 19 

Vertskommune– kap. 20 

• Vertskommunesamarbeid 

• Administrativt 
vertskommunesamarbeid 

• Vertskommunesamarbeid 
med felles, folkevalgt nemnd 12 



Dagens ulike interkommunale samarbeid 

• Ca. 20 ulike interkommunale 
samarbeid / faglige nettverk 

• Interkommunalt samarbeid KL §§ 27 og 
28 

• Vertskommune KL §§ 28-1 a – 28-1 k 
– Vertskommunesamarbeid 

– Administrativt vertskommunesamarbeid 

– Vertskommunesamarbeid med felles 
folkevalgt nemd 

• Faglige nettverk 

 

• Status rapporteres kommunestyret 2 
ganger pr kalenderår 
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Interkommunale samarbeid 

• Regional posisjon – politisk sak i juni-møtene 
 

• Kommunereformen medfører behov for endringer i IKS-ene 
og i interkommunale samarbeid 

 

• Eksempler på interkommunale samarbeid som er i prosess nå: 
– Lønnssamarbeid   - KUBIS 

– Skattoppkrever   - Buskerudbyen 

– Psykososialt kriseteam  - Digi-Viken 

– Innkjøp 

– Landbruk 
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Status – prosjekt eierskap 1 
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Aktivitet 2018 2019 2020 2021

1 Profesjonell eierstyring

Kompetanse – ny 

valgperiode
X X

Formålet med eierskap 

definert
X X

Rolleavklaringer X X X

2 Oppfølging og kontakt

Årshjul for oppfølging X X

3
Samarbeidsrutiner, spes 

knyttet til EEU og ØEKE
X

Opprettelse av ØEKE X X

4
Løpende oppdatering 

eierskapsmelding

Oppdaterte opplysninger 

fra selskapene
X X X

5
System for evaluering av 

eierskap og samarbeid
X

6
Administrative rutiner og 

arbeidsdeling
X X

7 Gjennomgang av balansen X X

8
Evaluering og anbefaling 

om eierskapsarbeidet
X

Kommentarer til enkelte av målene i prosjektet: 
 
Punktene 1 og 2 forberedes administrativt i 2019, men er skjøvet ut til 
2020 for politisk behandling. 

Målene for prosjektet er vedtatt i PS 146/18 (31.10.2018) og endret fremdrift er 
behandlet i PS 43/19, RS 53/19 B-sak Status og fremdrift i prosjekt eierskap (3.4.2019) 



Status – prosjekt eierskap 2 
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Punkt 6 – mer strukturerte rutiner er under innføring 

Aktivitet 2018 2019 2020 2021

1 Profesjonell eierstyring

Kompetanse – ny 

valgperiode
X X

Formålet med eierskap 

definert
X X

Rolleavklaringer X X X

2 Oppfølging og kontakt

Årshjul for oppfølging X X

3
Samarbeidsrutiner, spes 

knyttet til EEU og ØEKE
X

Opprettelse av ØEKE X X

4
Løpende oppdatering 

eierskapsmelding

Oppdaterte opplysninger 

fra selskapene
X X X

5
System for evaluering av 

eierskap og samarbeid
X

6
Administrative rutiner og 

arbeidsdeling
X X

7 Gjennomgang av balansen X X

8
Evaluering og anbefaling 

om eierskapsarbeidet
X

Aktivitet 2018 2019 2020 2021

1 Profesjonell eierstyring

Kompetanse – ny 

valgperiode
X X

Formålet med eierskap 

definert
X X

Rolleavklaringer X X X

2 Oppfølging og kontakt

Årshjul for oppfølging X X

3
Samarbeidsrutiner, spes 

knyttet til EEU og ØEKE
X

Opprettelse av ØEKE X X

4
Løpende oppdatering 

eierskapsmelding

Oppdaterte opplysninger 

fra selskapene
X X X

5
System for evaluering av 

eierskap og samarbeid
X

6
Administrative rutiner og 

arbeidsdeling
X X

7 Gjennomgang av balansen X X

8
Evaluering og anbefaling 

om eierskapsarbeidet
X

Punkt 3 utvikling av 
gode rutiner pågår. 
Opprettelsen av ØEKE 
har gitt mulighet for 
rydding i kommunens 
balanse og for å skaffe 
god oversikt over 
kommunens 
eiendommer, både 
bebygde og 
ubebygde. 



Dagsorden 

8.30-9.15 Eierskap generelt  

9.15-9.30 Pause 

9.30-10.45 Kommunen som bruker av byggene 

• Om husleie og relasjon til driftsbudsjettet – Leif Arne 

• Om skole- og barnehagebygg og brukerbehov – Else Berit 

• Om helse- og omsorgsbygg og brukerbehov – Kari 

• Om tekniske og øvrige bygg under SSU – Morten 

• Om frivilligheten og deres behov, samt svømmehall og 
idrettsanlegg – Christer 

• Om rådhuset – Trude 

• Om arbeidsformer, inneklima – de ansattes behov – Anita 

11-11.30 Lunsj og dialog 
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9.15-9.30 Pause 



Kommunen som bruker av byggene 

Om husleie og relasjon til driftsbudsjettet 
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Økonomi – kommune og KF - 1 

Kommunestyret 

• Fastsette årlige rammer for låneopptak for KF 

• Bevilge tilstrekkelige midler til at virksomhetene kan betale husleie 

• Eierstrategi/formål med opprettelse av selskapet fordrer at det 
avsettes mer penger til vedlikehold 

• Blir ikke mer penger – viktigste er kanskje at det synliggjøres at bygg 
koster – de som bruker bygg betaler for det – incitament til å være 
arealeffektive 

 

Eierstrategi ØEKE - utkast 

• Lån til investeringer tas opp av kommunen og videreformidles til 
ØEKE. Lånebetingelser avtales administrativt ved hvert låneopptak. 
Kommunen beregner ikke rentepåslag. 

• Kommunen stiller nødvendig likviditet til disposisjon, inntil 5 mill.kr 
som renteberegnes likt med samme års låneopptak. 
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Økonomi – kommune og KF - 2 

Tjenester som skal kjøpes av kommunen 

• Regnskap inkl. mottak av fakturaer og årsoppgjør 

• Fakturering 

• Lønn 

• HR – inkl. lederopplegg, bistand i personalsaker 

• IKT 

• Arkiv 

• Tjenestedesign 

Tjenester som kan kjøpes av kommunen 

• Innkjøp 

• Prosjektstøtte 
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Om skole- og barnehagebygg og 
brukerbehov 
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Generelt 

• Seksjon oppvekst er svært positiv til sambruk av lokale med 
frivillige lag og organisasjoner – på like vilkår 
– Gode system for booking av rom 

– Gode digitale løsninger for adgangskontroll 
 

• Trenger et ordentlig løft for både barnehager og skoler i de 
kommende årene 
 

• Øvre Eiker kommunale Eiendom KF (ØEKE)  bør eie byggene 
– Likeverdige tilbud i barnehagene og skolene 

– sikre god oppfølging av byggene, slik at våre ansatte kan konsentrere 
seg om innholdet i tjenestene. 

– å leie bygg av private utbyggere  = dyre lån  
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Kommunale barnehager 

• Mangler barnehageplasser i Hokksund  

• Barnehager ikke bygd for formålet, gir driftsutfordringer, f.eks. 
store barnegrupper – fordi det er areal 

• Lerberg barnehage, rehabilitert, delvis uteområde sammen 
med skolen 

• Ormåsen, bygd som bibliotek, hytter i skogen til utegrupper 

• Røren, to lokasjoner, ett i sambruk med Eiker Kvikk IF, gir 
driftsutfordringer 

• Smellhaugen eldre bolighus, tilpassinger og oppusset opp i 
2018 

• Solbakken, to bygg, leier et bolighus 
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Grunnskolene 

• Solide bygg, men trenger tilpassinger 

• Oppgaveutvalget kommer med sin innstilling i høst 

• Darbu har god plass 

• Hokksund barneskole mangler plass, gamle brakker blir byttet 
ut med nye moduler 

• Hokksund ungdomsskole, gode lokaler, noe tilpassinger kan 
gjøres for å ta imot flere elever 

• Ormåsen – fylt opp, kan ta i bruk NFO-bygget til undervisning 

• Skotselv skole – god plass, utnytte arealet til annen aktivitet 

• Vestfossenskolene – mangler klasserom, rehabilitering er 
nødvendig  
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Om helse- og omsorgsbygg og 
brukerbehov 
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Seksjon helse- og omsorg - viktigste bygg 

• Eikertun helsehus, institusjon – KF 

• Grevlingstien 1 Avlastningsbolig, institusjon – EEU as 

• Diverse boliger med og uten bemanning (ca. 230) – EEU 
as 

• Eiker aktivitetssenter - KF 

• NAV-kontoret – leieavtale privat utleier 

• Øvre Eiker-hjelpa – Rådhuset – KF 
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Eikertun helsehus 

• 126 plasser (inkl. 5 dobbeltrom) 

• Kafé 

• Kjøkken og vaskeri 

• Trivsels- og mestringssenteret 

• Frisør, fotpleie, aromaterapeut 

• Kontorer for ca. 60 personer 

• Base for hjemmetjenesten med ca. 
200 ansatte 

• Garasje for tjenestebiler 

• Lading av hjemmetjenestens el-biler  

• og 35 omsorgsboliger for ulike 
grupper på området Eikertun 
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Frivillighet på Eikertun 

• Onsdag med Frivillighetskorpset 

• Eikertuns Venner 

• Kafe God Grøten 

• Syng med oss 

• Pubkveld 

• Kultur i omsorg 

• Mange arrangement 

• Mange gaver 

 

• Vi ønsker oss enda mer frivillighet – de 
må ha stor adgang til å bruke huset 
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Mange utfordringer 

• § 13 – særskilt brannobjekt 
• Varme og ventilasjon – problem etter åpning av nybygg 
• El-anlegg – tidligere FDV nå legges over på HO 
• Søppelhåndtering tidligere håndtert av FDV 
• Mangelfull parkering for tjenestebiler - el-biler 
• Behov for adgangskontroll 
• Økte ødeleggelser pga syke beboere 
• Kafeen er sliten og kjøledisken kneler snart  
• Hjelpemiddelutlånet har for lite lagerplass 
• Manglende lagerplass generelt 
• Mangler oppdaterte tegninger på gamle bygget  
• Forvirrende skilting 
• Mangler enhetlig løsning for TV signaler i byggene 
• Plassmangel: 

– For liten base til Hjemmetjenesten 
– Mye støy for kontorene i underetasjen i gamlebygget 
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Gamlebygget 

• Kjøkkenet trenger rehabilitering og det er 
behov for nødaggregat for beredskap 

• Brannfarlig lys og lysstoffrør 

• Tilfluktsrom ikke i tråd med krav  

• Slitte skyllerom, lintøyrom, trapperom  

• Vaskeriet  - i eldste del, slitasje, fukt 

• Setningsskader – spesielt i fløy C ,D og E  

• Vannlekkasjer 

• Behov for maling flere steder 

• Verandaer som synker  - ustabil grunn  
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Viktig med rutiner for samarbeid  

• HO har et ønske om et godt 
samarbeid om arbeidsfordeling KF-
Bruker 

• For ofte settes det ikke inn vikar for 
driftstekniker 

• Rask respons fra KF er avgjørende 

• Tilsyn må følges opp 
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«Ingenmannslandet»  
mellom KF og EEUs eiendommer 

 

• Stort irritasjonsmoment for de  
mange som er opptatt av 
Eikertun  

 

• Kommunen (KF) har ikke lenger 
avtale med gartner om 
ivaretakelse av uteområdene 
ved nybygget og i sansehagen  
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Fremtidige behov 

• Innbyggernes behov 
for helse- og 
omsorgstjenester øker 

 

• Riv gul-bygget 

 

• Bygg moderne 
omsorgsboliger med 
effektiv kontorløsning 
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Om tekniske og øvrige bygg  

under seksjon samfunnsutvikling 
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Teknisk sentral på Sundmoen 
 - Vei og Park 
 - ØEKE KF 
 - Brannstasjon 
 - Ambulansesentralen 
 - Uteområdene deles med Øvre Eiker energi AS 



Om frivilligheten og deres behov, samt 
svømmehall og idrettsanlegg 
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         Kommunalt eide/leide kulturarenaer 

• Hokksund:  
– Rådhusets bibliotek, festsal, kantine, svømmehall, møterom,  
– Arbeideren (m/egne lokaler til NVIO, Hokksund arbeiderforening; Onsdagsklubben),  
– Kultursalen og øvingsrom Hokksund ungdomsskole,  
– Eikertun 

• Røren: Black box/gymsal Røren skole 
• Ormåsen: Ormåsen skole – ungdomsklubb i bomberom 
• Skotselv:  

– Ungdomsklubb,  
– Skotselv cellulose (kunstnerkollektiv),  
– Det røde huset (kafé),  
– Skotselv kulturhus, m/bibliotekfilial 
– Pumpehuset 

• Vestfossen:  
– Vestfossen folkets hus (m/ungdomsklubb og Spiller ingen rolle),  
– Arena Vestfossen (egen stiftelse, kommunen leier til kulturskolen),  
– Madseberget (skrivestue),  
– gamle Dirty Dancing (Vestfossen i miniatyr) 
– Kunstkilden (Fredfoss – leide lokaler) 

• Fiskum: Bibliotekfilialen 



Status kulturarenaer 
• De fleste bygningene er trolig i akseptabel stand, med unntak av Rådhuset 

 

• Samtidig er standarden utdatert/for dårlig de fleste steder. Eksempler: 
– Universell utforming (inkl. teleslynger, ramper etc.): Rådhuset, Arbeideren, Skotselv 

cellulose 

– Overflater: Alle, unntatt Skotselv kulturhus 

– Akustikk: Arbeideren bra for kor. Vestfossen folkets hus, kultursalen Skotselv, 
festsalen Rådhuset og kultursalen Hokksund ungdomsskole bra som øvingslokale 
korps, men de tre sistnevnte ikke for store ensembler. Mangler: Konsertlokaler for 
korps og øvings- og konsertlokaler for forsterket musikk (rock, hip-hop etc.).  

– Logistikk: Mange saler, men ingen som egner seg for teater. Dårlige backstage-
funksjoner for korps også. 

– Digitalisering: Ikke tilfredsstillende internett-tilkobling i de fleste saler og 
ungdomsklubber. 

– Utstyrsnivå: Ingen gode lysrigger, unntatt på hovedbiblioteket. OK lydrigger i 
hovedbiblioteket og Skotselv kulturhus; ellers svært dårlig standard som gjør at 
frivilligheten må leie rigger til stadighet  
 

• Mangler moderne bookingløsninger for selvbetjening og låsesystemer. 
 

 



Refleksjoner - kulturarenaer 

• Vi har brukt penga våre dårlig: Middelmådige arenaer med lite 
spesialisering. Vi bruker ikke arenaene til det de egner seg 
best til heller. 

• Veldig stor variasjon i belegg. Arbeideren og hovedbiblioteket 
best utnyttet i tilgjengelige saler; øvrige 
saler/møterom/arenaer har mye ledig kapasitet. 

• Estetikk betyr noe for hvordan folk har det – vi har ikke 
prioritert vakre omgivelser i Øvre Eiker. 

• Vi trenger kanskje en helhetlig plan for kulturarenaer, med 
mer spesialisering?  
– (F.eks.: Rådhuset som innbyggertorg med bandscene, Hokksund 

kultursal som storstue for møter/konferanser, Vestfossen folkets hus 
som korpsenes og dansernes arena, Arbeideren som korenes arena, 
Skotselv kulturhus som teaterscene etc.) 

 

 



Kommunale idrettsanlegg 

• Vestfossen Flerbrukshall (1997)  

• Sentrumshallen (2011) 

• Skotselv Flerbrukshall (2011) 

• Skotselv kunstgressbane 

• Ormåsen kunstgressbane (kommer til en kommune nær deg!) 

• Gymsaler: Røren, Ormåsen, Hokksund barneskole 

• Nærmiljøanlegg, hovedsakelig tilknyttet skoler 

• Skiløyper og turstier 

• Hokksund svømmehall 

• Vestfossen svømmehall 



Status idrettshaller - oppsummert 

• Kapasiteten til en stor del utnyttet. Noe ledig tid i Skotselv.   

• Bygningenes tilstand er god, men ikke gjort noen helhetlig 
kartlegging av om det er behov for oppgraderinger/justeringer 
etc. i anleggene.  

• Idrettshallene må sees i sammenheng med anleggene 
eid/driftet av idretten selv. 



• Sentrumshallen (2011) 
– Benyttes av Hokksund Ungdomsskole til gymundervisning på dagtid og 

aktivitetsgrupper for barn 15-17 1 dag/uke i kommunal regi. 

– Leies ut til idrettslag på ettermiddag og kveldstid, samt i helger. Så og 
si fullbooket til faste treninger i ukedagene, fra 15/16-22 og kamper i 
helgene. Idrettslag eier mye utstyr selv. 

– Hokksund IL håndball største leietaker. Flere idrettslag søker seg hit, 
men får avslag pga. manglende kapasitet. 

– Leies også ut til andre fritidsaktiviteter, kamper og turneringer. 

•           - Skolekjøkken, kioskmuligheter 

•              og møterom 

•           - Ingen kapasitet for nye                        
  aktivitetsinitiativ  



• Vestfossen Flerbrukshall (1997)  
– kombinert kjøkken/kiosk og møterom 

– Benyttes av Vestfossen barneskole, ungdomsskole og SFO på dagtid til 
gymundervisning og skolearrangement.  

– Leies ut til idrettslag på ettermiddag og kveldstid, samt i helger. Så og 
si fullbooket til faste treninger i ukedagene, fra 16/16.30-21.30 og 
kamper i helgene. Idrettslag eier mye utstyr selv. 

– Vestfossen IF største leietaker. Flere idrettslag søker seg hit, men får 
avslag pga. manglende kapasitet. 

– Leies også ut til andre fritidsaktiviteter,  

     kamper og turneringer. 

– Begrenset kapasitet for nye aktiviteter 

– Mulig å utnytte tid til tilbud rett etter  
skoletid 

 



• Skotselv Flerbrukshall (2011) 
– Benyttes av Skotselv barneskole, ungdomsskole og SFO på dagtid til 

gymundervisning og skolearrangement.  

– Leies ut til idrettslag på ettermiddag og kveldstid, samt i helger. Så og si 
fullbooket til faste treninger i ukedagene, 17-21 og noe kamper/faste 
treninger i helgene. Ledig kapasitet fredager. Idrettslag eier mye utstyr selv. 

– Bakke IF største leietaker, men ønsker fortsatt mer halltid. 

– Leies også ut til andre fritidsaktiviteter,  

     kamper og turneringer. 

– Mulig å utnytte tid til tilbud rett etter skoletid 
 

• Skotselv kunstgressbane 
– Kommunalt eid. Driftes av Bakke IF. 

– Benyttes av skolene og SFO på dagtid 

– Bakke IF og noe utleie på ettermiddag/ 

     kveld, samt tilgjengelig for  

     egenorganisert aktivitet 

 



Gymsaler 

• Røren 

– Benyttes av skolen og SFO på dagtid 

– IF Eiker Kvikk (fotball vinteren) og trimgrupper, samt Røren barne og 
ungdomsteater (Black box) på ettermiddager/kveld 

– Teater og idrett kan ikke trene parallellt. Liten sal, liten lagringsplass, 
begrenset egnet til idrett, egnet for mindre trimgrupper 

• Ormåsen 

– Benyttes av skolen på dagtid 

– Mye brukt av idretten og allidrettsgrupper/trimgrupper på 
ettermiddag/kveldstid. Eiker o-lag, Eiker ski, Drill, VIF fotball om vinteren 

• Hokksund barneskole 

– Benyttes av skolen på dagtid 

– Noe trening for ansatte og trimgrupper, Hokksund IL fotball om vinteren 

 



Svømmehallene 

• Konkurransebasseng i 
Hokksund, treningsbasseng i 
Vestfossen 

• Stor risiko for høye kostnader i 
Hokksund. 3-4 mill+ bare for å 
avklare tilstand. 

• Valget står mellom 
rehabilitering eller bygge nytt.  

• Kommunedirektøren anbefaler 
å få laget en 
konseptvalgutredning i 
samarbeid med ØEKE KF. 

• Viktig å være bevisst på at det 
er mange brukergrupper, med 
innbyrdes til dels uforenlige 
behov. 



Om rådhuset 
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Inneklima, sikkerhet og møteplasser 

Dagens rådhus: 

- Dårlig inneklima 
Nye vinduer er en forbedring, men ventilasjonsanlegget 
fungerer ikke godt  

- Manglende sikkerhet for arbeidstakere og besøkende 
- Adgangskontrollen fungerer 

- Behov for ytterligere fysiske sikringstiltak 

- Manglende møteplasser 

- Få møterom 

- Ingen lydtette møterom 

- Vedlikeholdsetterslep – stor usikkerhet vedr. svømmehallen 
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Visjon? 

• Et hus som kjennes trygt, godt og tilgjengelig for Øvre Eikers 
innbyggere og ansatte 

 



Bakgrunn 

• Mulighetsstudien for 
Rådhuset. 



Effektmål 

• Bedre folkehelse 

• Mer tilflytting 

• Bedre bærekraft i næringslivet i Hokksund 

• Mer liv i gata 



Resultatmål 

• En trygg, sikker og helsefremmende arbeidsplass 

• Et aktiviserende og trivelig innbyggersenter 



Om arbeidsformer, inneklima –  

de ansattes behov 
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Arbeidsformer, inneklima, de ansattes behov 

Visuell møteplass Telenorbygget? Noe for rådhuset i Hokksund? 
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Arbeidsmiljøloven  

• § 1-1.Lovens formål 

• a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en 
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med 
den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet 
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Vil nye arbeidsformer kreve andre  
bygningsmessige løsninger? 

• Mer prosjektarbeid? (Prosjekttorget 2.0) 

• Digitalisering – ta i bruk mulighetene 

• Innovasjonsarbeid – samarbeid på tvers av seksjoner, gode 
møteplasser, formelle og uformelle 

• Arenaer for mer innbyggerinvolvering f.eks. oppgaveutvalg 
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De ansattes behov – sett fra et HR-perspektiv  

• Godt inneklima året rundt 

• Den enkeltes sikkerhet på jobb blir ivaretatt gjennom gode 
sikringstiltak og rutiner som alle er kjent med 

• Tilrettelagte arbeidsplasser med mulighet for ulike arbeidsformer 

• Gode møteplasser –formelle og uformelle 

• Flere og bedre tilrettelagte møterom, f.eks. lydtette møterom 

• Gode tekniske løsninger i møterommene  

• Tilfredsstillende garderobeforhold for de som velger «grønn» 
transport, f.eks. sykle, gå, jogge til jobb  

• Mulighet til å ta i bruk uterommene rundt byggene – sittegrupper, 
tilrettelagt for møteplasser, lunsj i det fri, «walk and talk»  
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Det finnes muligheter – 
og inspirasjon i eget hus  
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Dagsorden 
8.30-9.15 Innledning v/ordfører 
  Eierskap generelt – Trude, Leif-Arne og Toril 

9.15-9.30 Pause 

9.30-10.45 Kommunen som bruker av byggene 
• Om husleie og relasjon til driftsbudsjettet – Leif Arne 

• Om skole- og barnehagebygg og brukerbehov – Else Berit 

• Om helse- og omsorgsbygg og brukerbehov – Kari 

• Om tekniske og øvrige bygg under SSU – Morten 

• Om frivilligheten og deres behov, samt svømmehall og 
idrettsanlegg – Christer 

• Om rådhuset – Trude 

• Om arbeidsformer, inneklima – de ansattes behov – Anita 

11-11.30 Lunsj og dialog 
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11-11.30 Lunsj og dialog 


