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Sammendrag: 
Kommunestyret inviteres til å delegere myndigheten til å representere kommunen i 
generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i eiersameiet Granerudtorget, 
Hjortestien borettslag, Granerudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet 
Sletmoen til kommunedirektøren. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å 
vurdere i hvilken grad det er nødvendig for kommunen å delta aktivt i de ulike 
boligsameierlag. 
 
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 styret. 
 
I 2015 la rådmannen fram sak der han innstilte på at kommunestyret skulle delegere til 
rådmannen å representere Øyer kommune i de styrende organene i aktuelle 
eierseksjonssameier og borettslag (KST-sak 119/15). Øyer kommune eier 8 leiligheter i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget, 8 andeler i Hjortestien borettslag, en leilighet i 
Granrudmoen borettslag, en næringsseksjon i sameiet Hafjelltorget og en leilighet i sameiet 
Sletmoen I. Rådmannens innstilling ble ikke vedtatt og kommunestyret fattet følgende 
vedtak: 
«Det velges politiske representanter til de styrende organene i eierseksjonssameiet 
Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag og sameiet Hafjelltorget. 
Saken legges frem for valgnemnda i januar 2016». 
 
På bakgrunn av dette vedtaket ble ordfører valgt som representant og varaordfører valgt 
som vararepresentant til årsmøte/generalforsamling i eiersameiet Granerudtorget, 



Hjortestien borettslag, Granerudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet 
Sletmoen I for perioden 2016 – 2019 (KST-sak 6/16). Formannskapet ble gitt fullmakt til å 
foreslå styrerepresentanter.   
 
I henhold til Øyer kommunes eierpolitikk representerer ordfører med varaordfører som 
vararepresentant, kommunen i generalforsamlinger og representantskap.  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. Eierpolitikken er avveket på flere punkt i 
forbindelse med diverse valg etter høstens kommunestyrevalg. 
 
Under behandlingen av sak 1/20 – Eiersameiet Granerudtorget, Hjortestien borettslag, 
Granrudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen I – valg av politiske 
representanter til de styrende organene for perioden 2019 – 2023 i Valgnemnda 14.01.2020 
ble det stilt spørsmål om nødvendigheten av politisk representasjon i de styrende organer. 
Følgende vedtak ble fattet: 
«Saken utsettes til møtet i februar. Det bes om en vurdering av nødvendigheten av politisk 
representasjon i årsmøte og styrer for å ivareta kommunens interesser». 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener at representasjon i styrende organ i boligsameierlag bør 
ivaretas av administrasjonen som selv vurderer i hvor stor grad kommunen skal være 
representert. Graden av representasjon vil være avhengig av kommunens eierandel i de 
forskjellige lagene. Det er naturlig at kommunen i stor grad deltar i årsmøter og 
generalforsamlinger. Der kommunen har en stor eierandel vil det være naturlig at 
kommunen til tider er representert i styrene.  
 
Fram til endringen som ble vedtatt K-sak 119/15 representerte kommunedirektøren ved 
forskjellige personer i administrasjonen og/eller vaktmestertjenesten kommunen i 
boligsameierlagenes styrende organer. Det er ikke hensiktsmessig at kommunedirektøren 
selv ivaretar disse oppdragene, han vil dersom kommunestyret vedtar innstillingen, 
videredelegere til andre ansatte i kommunen.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 

generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. 
2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 

kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 
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