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EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, GRANRUDMOEN 
BORETTSLAG, SAMEIET HAFJELLTORGET OG SAMEIET SLETMOEN I- VALG AV POLITISKE 
REPRESENTANTER TIL DE STYRENDE ORGANENE FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret inviteres til å velge politiske representanter til de styrende organene i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag, 
sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen I. 
 
Saksutredning: 
Det øverste styringsorganet for de fem enhetene er årsmøte/generalforsamling. I tillegg har 
alle enhetene et styre. Når det gjelder Hjortestien borettslag er det vedtektsbestemt at 
Øyer kommune skal være representert med et styremedlem m/personlig varamedlem. Ut 
over dette har Øyer kommune pr i dag et styremedlem i sameiet Hafjelltorget og i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget. I sameiet Sletmoen I har Øyer kommune kun en 
leilighet, der har ikke kommunen vært representert. 
 
I henhold til Øyer kommunes eierpolitikk representerer ordfører med varaordfører som 
vararepresentant, kommunen i årsmøte/generalforsamling i følgende selskap: 
eierseksjonssameiet Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag, 
sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen I. 
 
I selskap der kommunestyret ønsker unntak fra vedtatt eierpolitikk dvs at andre enn 
ordfører med varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende 
organer, må det treffes særskilt vedtak om representasjon. 
 
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at folkevalgte som er medlem av styret i et 
samvirkeforetak eller selskap er inhabile ved behandling av saker der samvirkeforetaket 
eller selskapet er part i saken.    
 
Vurdering: 
Saken legges fram til behandling uten innstilling. 
 
 
 

https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html


Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1) Som representanter og vararepresentanter til årsmøte i eierseksjonssameiet 

Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget 
og sameiet Sletmoen I velges: 
 

Selskap Representant Vararepresentant 
Eierseksjonssameiet 
Granrudtorget 

  

Hjortestien borettslag   
Granrudmoen borettslag   
Sameiet Hafjelltorget   
Sameiet Sletmoen I   

 
 
2a) Som eventuelle styrerepresentanter velges: 

Selskap Representant Vararepresentant 
Eierseksjonssameiet 
Granrudtorget 

  

Hjortestien borettslag   
Granrudmoen borettslag   
Sameiet Hafjelltorget   
Sameiet Sletmoen I   

 
2b) Styrerepresentasjon fra Øyer kommune avhenger av vedtak i de respektive 
årsmøtene/generalforsamlingene. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør


