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SAMEIER OG BORETTSLAG - KOMMUNENS KANDIDATER TIL STYRENE  
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 6/16, møte 28.01.2016 – Sameier og borettslag: Valg av politiske representanter til 
de styrende organene. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å foreslå styrerepresentanter i 
sameier/borettslag der kommunen har eierandeler. Som grunnlag for formannskapets 
forslag overfor aktuelle årsmøter/generalforsamlinger, informerer rådmannen om status 
når det gjelder styrerepresentasjon. Det er viktig at formannskapet har kandidater klare slik 
at de kan lanseres på årsmøte/generalforsamling på lik linje med andre kandidater.  
 
Saksutredning: 
I K-sak 6/16, møte 28.01.16, vedtok kommunestyret at kommunens representant til 
årsmøte/generalforsamling er ordfører med varaordfører som vararepresentant. 
Kommunestyret ga formannskapet fullmakt til å foreslå styrerepresentanter.  
 
Status for kommunens styrerepresentasjon i de aktuelle sameie-/borettslagsstyrene pr 3. 
mai 2018 er: 
 

Sameie/borettslag Eierandel Relevante 
vedtekts-
bestemmelser 

Status Rådmannens 
kommentar/vurd-
ering 

Eierseksjons-
sameiet 
Granrudtorget 

8 av 28 
enheter, i 
tillegg en 
næringsseksjon 

Ingen Styremed-
lem: 
Arne Skogli 
til 2020. 
Personlig 
vara er ikke 
kommunalt 
rekruttert 
 

Stor eierandel: Viktig 
at kommunen er 
representert i styret 

Granrudmoen 
borettslag 

1 av 18 enheter Ingen Ingen 
kommunalt 
rekruttert 

Liten eierandel:  
Ikke viktig at 
kommunen er 
representert i styret 

Hjortestien 
borettslag 

8 av 34 Øyer kommune 
skal ha et 
styremedlem 

Ole Chr 
Mathisen 
(vaktmester) 

Stor eierandel: 
Vedtektsfestet at 
kommunen er 



m/personlig 
vara 

til våren -18. 
Vara: Enhetsl 
Torstein 
Hansen 

representert i styret 

Sameiet 
Hafjelltorget 

0 av 23 
boligseksjoner, 
1 av 4 nærings-
seksjoner 

Næringsseksjon-
ene skal ha to av 
fem styremed-
lemmer   

Helge 
Haugerud 
(vaktmester) 
til våren -18. 
Vara: Enhetsl 
Astrid Stuve 

Næringsseksjon: 
Viktig å sikre 
kandidater til styret  

Sameiet Sletmoen 1 1 av 18 enheter Ingen Ingen styre-
represen-
tasjon fra 
kommunen 

Liten eierandel:  
Ikke viktig at 
kommunen er 
representert i styret 

 
Vurdering: 
Det er viktig at formannskapet har kandidater klare slik at de kan lanseres på 
årsmøte/generalforsamling på lik linje med andre kandidater. Det framgår av oversikten 
ovenfor hvilke sameier/borettslag kommunen i hht vedtektene, skal ha styremedlemmer. I 
kolonnen til høyre framgår rådmannens vurdering av hvilke sameier/borettslag kommunen 
ut fra eierandel bør ha styremedlemmer. Selv om eierandelen er liten er det sjølsagt viktig 
at kommunen også følger opp den felles forpliktelsen det er å skjøtte styreverv med jevne 
mellomrom.  Rådmannen legger fram saken for formannskapet til avklaring.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet foreslår styrerepresentanter med vararepresentanter til 
årsmøte/generalforsamling: 
 
Sameie/borettslag Forslag: Styrerepresentant Forslag: vararepresentant 

   

   

   

   

   

 
  
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 


