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Møtereferat – Styringsgruppa  Åsen Sykehjem 

Møtereferat 5. 

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Rasmussen, Anne Dalheim, Trond – Roger 

Larsen, Torbjørn Tuoremaa.  

Dato møte: 08.02.2016 

Tidspunkt: 10.00 – 13.00 

Referent: Torbjørn T 

 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Nr. Sakstittel/-innhold 

01. Det ble et felles oppstartsmøte mellom styringsgruppa og arbeidsgruppa fra kl 10.00 -11.00. Det 
ble stilt spørsmål og diskutert fremtidige planer for å finne frem en arbeidsmetode i fellesskap med 
samme mål.  

1. Strakstiltak  

De tidligere beslutta strakstiltakene ble beslutta at iverksettes av Driftsavdeling i samråd med 

leder for Åsen. Dette skal finansieres fra Investeringsbudsjett. 

 

2.  Styringsgruppa gav administrasjon bestilling om at finne ut om arkitekt som gjorde tegning for 

Skibotn sykehjem kan videreføres eller om det må ut på anbudsrunde.  

3. Det var et ønske fra styringsgruppa at det gis mer tid for vaktmester at iverksette tiltak som står i 

brannrapport og HMS rapport. Trond Arner Hoe ser på muligheter at øke tid for vaktmester på 

Åsen midlertidlig.   

 

4. Elvevoll 

Tilbygget på Elvevoll blir klart til sommeren . Oppstart beregnes til April . 



 

5.  Anbud. Når det legges ut anbud på Doffin så skal det også legges ut om at det ligger ute 

forespørsel på kommun sin hjemmeside. 

6.   Ventilasjonsarbeider. 

Det ble beslutta at vente med bestilling av nytt ventilasjonsaggr. Til at nytt romprogram er klart. 

7. Grunnmur.  

Driftsavdeling skal se på en total løsning av grunnmur og lukt problematikken . 

  

8.  Husbank. 

Det skal meldes inn nytt prosjekt med 9 rom for demente og samtidig se på økonomien om det 

rehabiliteres i den gamle delen. Ev. oppgradering til TEK 10 , hva gir det for økonomiske 

konsekvenser. 

9.  Mandat for prosjektet ble vedtatt av styringsgruppa , det skal diskuteres fremdriftsplan ved neste 

møte. 

 Neste møte : 22.02.2016 –  kl 10.00.  Plass : Rådhuset.  

 


