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Styringsgruppe Åsen, Møteref 4 

15.jan.2015 

 

De som møtte: 

Maar Stangeland, ordfører Knut Jentoft, Anne Rasmussen, Fred Vidar Steinnes, Anne D 

Silja m meldte avbud samme morgen 

Torbjørn Tuorema hadde meldt seg bortreist. 

 

Styringsgruppa er ikke tilfreds med at oppnevnt sekretær er bortreist på lang tid i forvegen oppsatt 

møte. For ettertiden lager sekretær møteref, og leder lager Arbeidsnotat på bakgrunn av dette. 

Styringsgruppa ber prosjektleder Torbjørn i administrativ arbeidsgruppe, føre fortløpende økonomisk 

oversikt over de tiltak som besluttes iverksatt.  

Rådmann bes starte arbeidet med å bringe utstyr, møbler mv, og uteområdets bygg som er satt opp i 

Sansehagen på Skibotn, til Sykehjemmet på Åsen. Drift bes finne hensiktsmessig lagring til  møbler, 

gjenstander og installasjoner ( utedo, båt, grillhytte mv) til det kan settes i bruk ved det nye 

Sykehjemmet på Åsen. 

 

 

Sak 1 iflg innkalling, oppfølging : 

B)  Ventillasjonsanlegget anbudsbefaring gjort 08.jan, frist 15,jan. Sak på neste møte, mer detaljert 

orientering med kostnadsbehov ønskes. 

C) To nye heiser, kostnad totalt ca 25.000 kr x 2. Bestilles snarest. Det er nå to heiser på begge 

avdelinger, til sammen 4 heiser. Det må lages rutiner slik at batteriene settes til oppladning når 

heisene på gammel avdeling ikke er i bruk. Ansvar Anne R 

Styringsgruppa foreslår at vaktmester Fred Vidar og etatssjef / enhetsleder fastsetter regelmessige 

møter for å fange opp fortløpende behov for vaktmesteroppgaver. 

d) administrativ arbeidsgruppe ( heretter kalt arbeidsgruppe) er oppnevnt. Torbjørn T er leder i 

gruppa og skal være bindeledd og formidle mellom arbeidsgruppa og styringsgruppa. 

Arbeidsoppgaver oversendes fra styringsgruppa. 

e) frys/ kjølerom tas inn i hovedprosjektet. 

f) viser til arbeidsoppgaver arbeidsgruppa 

g) HmS rapport egen sak, sak 4 

h) vurdering av isoleringsbehov i vegger gammelavdeling er ikke gjort som bestilt i møteref 3. Det 

vises til TEK 10 krav. Det var ikke bestillinga fra styringsgruppa. Dette utsettes til senere. 
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i) dører til beboerrom er bestilt og det arbeides med utvidelse av vegg mellom gang og rom på 

demensavdelinga 

j) Elvevoll boligen er klar for tilbudsrunde neste uke. Styringsgruppa ber drift vurdere 

nødvendigheten av konsulentutgifter ved alle mindre prosjekt. 

k) Det avventes til våren- 16 med isolasjonsutbedring av kloakkrør. 

l) tiltak av gulvreparasjoner avventes til helhetlig løsning. 

m) bestilling av yttertak skjer denne uka, uke 2 

 

sak 2 Vaskeritjeneste. 

Det er behov for eget vaskerom i sykehjemmet til mindre vask av for eksempel beboertøy. Men Anne 

R understreker at tjenesten er godt fornøyd med Lyngsalpan Vekst og vaskeritilbudet. Det er behov 

for å lagre rent tøy utenom vaskerommet, skitten rom, og det gis som oppgave til arbeidsgruppa å 

komme med forslag til løsning. 

Sak 3 Brann- og redningsrapport. 

Det er gjort en rapport 18.06.15, der tjenesten har lukket avvik. Styringsgruppa ber om å få tilsendt 

den rapporten, og den settes som sak på neste møte. 

Sak 4 HMS rapporten, gjennomgang og tiltak: 

Styringsgruppa ber Rådmann iverksette k.styrets budsjett 2016 vedtak, der vaktmester skal ha 25 % 

kjernetid på Åsen, og med tilsvarende 25% økonomi av vedlikeholdsbudsjettet. 

Langtids enhet: 

Pkt 2 medisinrom mangler hette på avsug; Susanne og Fred Vidar arbeider med å iverksette  dette. 

Pkt4  uholdbare arbeidsforhold for avdelingsleder og sekretær pga romplassering. Her drøftet vi flere      

forhold. Kan avdelingsleder og sekretær som må arbeide sammen, få kontor på rådhuset ? Kan de 

flytte til enden av langtidsavdelina, som i sin tid ble bygd som kontor til hjemmetjenesten ? Kan 

møterommet som er for lite til personalet brukes i denne sammenheng ? Styringsgruppa ber 

arbeidsgruppa komme med forslag til løsning.  

Pkt6 vedovn i stua er for stor. Det er ønske om to små vedovner. Styringsgruppa ber avdelingsleder 

og drift iverksette kjøp av to mindre ovner og reparasjon av brannmur. 

Pkt 7 Trangt og dårlig luft på dagens vaktrom. Styringsgruppa ber arbeidsgruppa vurdere dette i 

forbindelse med pkt 4. 

Pkt 8 behov for smitterom. Styringsgruppa ber arbeidsgruppa vurdere løsning på kort og lang sikt. 

Pkt 9  slitte golvbelegg. Styringsgruppa ber avdelingsleder investere i golvvaskemaskin på inntil 

50.000 kr, snarest, som skal brukes videre bla i ny demensavdeling. Ansvar Anne R. 

Pkt 10  Kalde og trange garderober,   Styringsgruppa ber arb gruppa vurdere dette og foreslå 

løsning. 

Pkt12 Varemottak Inngår i ny plan. 
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Skjerma enhet : 

pkt 1  småreparasjon av dører, vinduer mv gjøres av vaktmester. 

Pkt 2 verandadøra er bestilt. 

Pkt 4 vinduer på beboerrom trenger reparasjoner , vaktmesteren i varetar dette. 

Pkt 7 -8  Rom 10 trenger renovering, ikke strakstiltak, utenom forefallende vedlikehold 

Pkt 9  Trygghetsalarm på SE. Styringsgruppa ber arbeidsgruppa vurdere hensiktsmessig flytting, i 

samarbeid med pkt 4 og pkt 7 på langtidsavdeling 

Pkt 10 vaskerom og eget rom for rent tøy; arb.gruppa bes finne en hensiktsmessig ordning, sak 2, 

vaskeritjeneste. 

Saker til arbeidsgruppa: 

1 Arbeidsgruppa bes merke seg gjennomgang av HMS rapporten, der flere tiltak er sendt over til 

arbeidsgruppa. 

2 Arbeidsgruppa bes vurdere hensiktsmessig kopling av ny demensavdeling på enden av dagens 

demensavdeling, mot gammelhotellet. Styringsgruppa ønsker å ta som utgangspunkt i forslag til 

demensavdeling i en av de planlagte fløyene på Skibotn- prosjektet. 

3 Arbeidsgruppa bes vurdere flytting av dagens parkering, på kommunens eiendom i nærheten av 

Sykehjemmet. Kommunen eier arealer både under bakken fra gammelhotelltomta, og oppfor 

sykehjemmets langtidsavdeling. Parkeringsplasser og tilbud om motorvarmere. 

4 Arbeidsgruppa bes vurdere og planlegge en hensiktsmessig sansehage i området rundt 

sykehjemmet. Dette vil i all hovedsak bli arbeidsgruppas prosjekt. 

 

Neste møte : mandag 08. 02.16 på Åsen, kl 10-12. 

Alle må skrive ut egne dokument, sakslister mm. 

Tusen takk for mye og god kaffe og te, og en vidunderlig ostekake. 

Ref Anne d 
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