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Møtereferat 3 – Styringsgruppemøte Åsen  

Tilstede: Anne Dalheim. Trond Roger Larsen. Maar Stangeland. Knut Jentoft.  

Torbjørn Tuoremaa.  

Dato møte: 14.12.2015  Tidspunkt:  10:00 – 12:00 

Referent: Torbjørn Tuoremaa / Anne Dalheim 

Forfall: Silja Matilla, ikke meldt avbud 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Nr. Sakstittel/-innhold 

01 Det ble orientert om kommunestyrevedtak des.15. Det skal gjøres et tilbygg på Elvevoll for å 
frigjøre en institusjonsplass, en leilighet.                              Strakstiltak. 

02 Rådmann må peke ut de ansatte som skal delta på styringsgruppas møter. Det er behov for 
konkrete avklaringer vedr mange forhold i møtet. Eks represent fra Plo og vaktmester. 

03 Orientering om hastetiltak som var beslutta vid tidligere møte, møtenotat 2.  Del av tiltakslista var 

igangsatt av Driftsavdeling, notat fra driftsjefen. 

*Dører fra stue på skjerma enhet er igangsatt fra og til akivitetsstua. 

* avsug til medisinrom under arbeid. 

*Det er begynt med en forespørsel om nytt ventilasjonsaggregat på gamle delen. Det må vurderes 

om dette skal gjøres i samarbeid, event samme takleveranse som taket restaureres.  Ansvar 

Driftssjefen.                                                                                      Sak på neste møte. 

* Forespørsel om budsjett pris på heis og skinner er sendt ut til en leverandør. Er disse heisene vi 

har hensiktsmessige ? Kan bare heisene flyttes og nye skinner anskaffes ? Er det behov for 2 eller 

1 heis som strakstiltak på nyavdelinga? Vurderes av plo og drift. Sak på neste møte. 

*Kryperom , er arbeidet  igangsatt ? Gammelpotetlukt.  Golvet på gammel avdeling må utbedres. 

Det må innhentes tilbud. Det skal tas hensyn til at det ikke utløser TEK 10 i 

restaureringsarbeidet.        Ansvar : Driftssjefen                                    Strakstiltak 

04  Det ble gjennomgått tidligere referat, møteref 2,   Pkt 11, strakstiltak: 

Styringsgruppa ber om at døråpningene fra liten gang og inn til pasientrom fjernes straks. 
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Styringsgruppa ber om at det byttes brede dører til alle pasientrom på gammelavdelinga. 

Dette skal gjøres uavhengig av rapport fra Multiconsult som en ikke vet når tid kommer. 

Ansvar: Driftssjefen                                                                                            Strakstiltak 

. Det ble gjort en befaring av eksisterende rom på lukket enhet for at se på behov av at bytte 

dører og rive vegg mellom gang og rom. Styringsgruppa såg det som nødvendig strakstiltak for at 

kunne få ut seng fra rom.   

05 Rådmann fikk i oppdrag å iverksette kommunestyrets vedtak 26.10.15 

Prosjektet skal ha en styringsgruppe med 3 politikere og rådmann, samt en administrativ 

sammensatt utredningsgruppe (oppnevnt) , inkludert brukerrepresentant. Administrativ 

utredningsgruppe skal være oppnevnt og arbeidet skal være i gangsatt, før neste møte. 

06 Det ble sett på området rundt Åsen og eiere. Det meste er eid av kommunen. På nytt bes drift / 

Torbjørn om å sende ut kart med eiendoms merknader til styringsgruppa. Styringsgruppa er 

spesielt interessert i å flytte parkeringplassene fra sletta rundt sykehjemmet . 

07 Styringsgruppa etterspør rådmann om ny helhetlig Eldreplan. Hva er status ? 

08 Det fans for tilfellet ingen behov for flere strakstiltak på Åsen . Rådmann refererte til Skriv fra 

Mattilsynet, epost 04.12.15, ang vareinntak og fryse/ kjølerom. Administrativ gruppe må  komme 

med forslag til utbedring i henhold til krav. Ansvar Rådmann.                Sak på neste møte. 

09 Styringsgruppa  har tatt til etterretning at dagens demensavdeling og den gamle avdelinga er 

uhensiktsmessig og må utbedres så snart som mulig. Styringsgruppa kommer med bestilling til 

Rådmann om oppstart med tiltak på gamle delen og en ny fløy for demente.  Arbeidet med 

romprogram må starte så snart som mulig.                                                Sak på neste møte.                  

 Etter dette skal arkitekt engasjeres. 

10 Styringsgruppa er opptatt av at ansattes arbeidsforhold skal ivaretas, og bestiller HMS rapport fra 

Åsen omsorgssenter til neste styr gruppe møte. 

11 Isolasjon i vegger i gammelbygget. Det må vurderes om det er behov for ytterligere isolering, jfr 

oppvarmingsutgifter. Torbjørn kommer med en vurdering på neste møte. 

12 Neste møte torsdag 14.01.2016 kl 10.00 – 12.00 på Åsen omsorgss 

og                   tirsdag 26.01.2016 kl 10.00 – 12.00 på Åsen oms 

Styringsgruppa finner det hensiktsmessig å ha møtene på Åsen inntil videre. 

Styringsgruppa vil invitere til fellesmøte med styringsgruppa for Valmuen oppbygging i 

løpet av januar. 
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