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Møtereferat – Styringsgruppa  Åsen Sykehjem 

Møtereferat 6. 

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Rasmussen, Silje Mattila ,Anne Dalheim,  

Torbjørn Tuoremaa.  

Dato møte: 22.02.2016 

Tidspunkt: 10.00 – 13.00 

Referent: Torbjørn T 

 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Nr. Sakstittel/-innhold 

02.  Det ble beslutta at framlagt notat beslutningsgrunnlag plan for eldreomsorgs 2016 – 2019 skal 
brukes som et arbeidsdokument fremover.  

Anne Rasmusen fortalte om dagens situasjon på Åsen og behovet av avlastningsplasser.  

Det ble informert om brev fra personell / fylkeslege om forhold på Åsen. Styringsgruppa iverksetter 
tiltak som er mulige i den eksisterende bygningen til at den nye avdelingen kan bygges.   

1. Fremdriftsplan   

Det ble lagt frem en overordna fremdriftsplan for prosjekt sykehjem Åsen. Saken ble diskutert og 

det ble et ønske fra styringsgruppa at prøve få tidligere lagt forprosjektet så at bygging kan starte 

til høsten/ vinteren 2016. Når den nye prosjektgruppa med bygg konsulent/arkitekt er satt i gang 

med arbeidene så kommer fremdriften at være hovedfokus. Fremdriftsplan justeres i mandat.   

 

2.  Husbank 

Det er meldt inn et nytt prosjekt til husbanken, Sykehjem Åsen. Det er et ønske at Husbanken 

kunne komme og informere mer om hvilke muligheter det finnes for tilskudd vid ombygging av 

gamle delen.  



3. Konsulent / Arkitekt   

Det er sendt ut en mini konkurranse om konsulent tjenester for en mulighetsstudie / skisse 

prosjekt av sykehjem Åsen. Frist er satt til den 4 mars – 16.  

4. Elvevoll 

Tilbygget på Elvevoll blir klart til sommeren. Oppstart beregnes til April. Styringsgruppa ønsker at 

prosjektet påskyndes da det er stort behov for brukere.  

 

5.  Grunnmur.  

Driftsavdeling skal se på en total løsning av grunnmur og lukt problematikken. Her må man også 

se på tidligere problemer med kloakk ledninger som hatt lekkasjer. Underside av bjelkelag må 

kontrolleres om det foreligger behov av at bytte ut deler av plater / isolasjon hvor det vært kloakk 

lekkasje tidligere.    

 

6.   Ventilasjonsarbeider. 

Det er et behov av innregulering av ventilasjon i alle rom på Åsen . Den eksisterende varme 

veksler må ordnes så at det blir et bedre klima i bygningsmassen på gamle delen.   

7. Straks tiltak 

Det ble gjennomgått tidligere referat om strakstiltak, følgende tiltak er satt i gang / ferdigstilt. 

A. 2 stk. heiser. B. Møterutiner. D. Dører fra beboer rom til gang.  E. vegg rives mellom rom 

og gang. J. vedovner til stue. M. Golv vaskemaskin.  

Følgende punkter purres til drift avdeling for iverksetting:  Verandadør stue gamle delen, 

vedlikehold vinduer. 

8.  Saker som er tatt opp som skal videreføres til prosjekt gruppa for videre planering. Her nevnes 

punkter fra møteinnkalling. 

Punkt C , G, H, I, K, L, P.    

 Neste møte : 10.03.2016 –  kl 13.00.  og  04.04.2016 – kl 10.00  Plass : Rådhuset.  

 

 


