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Møtereferat – Styringsgruppa Åsen Sykehjem  
Møtereferat 9.  
 
Tilstede: Anne Dalheim, Maar Stangeland, Knut Jentoft, Anne Rasmussen, 
Silja Mattila  
Forfall: Torbjørn Tuoremaa.  
Dato møte: 09.05.2016  
Tidspunkt: 12.00 – 14.00  
Referent: Anne R.  

 
 
 
Sak 88/16 -  K-styrets vedtak 20.04.16. 
Ordfører orienterte.  
NB! Forprosjektet skal sluttbehandles i K-styret 22.06.16. Fra d.d. blir styringsgruppa bygge- 
komite. 
 
Det sendes bestilling til arbeidsgruppa om å skaffe oversikt over behov av inventar og utstyr. 
Samtidig skaffe oversikt over hva som er på lager i kommunen av utstyr tilhørende sykehjemmet. 
 
Det er enighet om at alle referat fra både styringsgruppa og arbeidsgruppa skal legges ut på 
kommunens hjemmeside. Alle referat fra arbeidsgruppa skal også sendes medlemmene i 
styringsgruppa. 
 
Sak 89/16 – Plangrunnlag 
Det er avklart at vedtatt reguleringsplan for området er regulert til offentlige bygg, og dermed 
inngår prosjektet med ny demensavdeling i denne.  
 
Sak 90/16 – Mulighetsstudiet 
Det er avtalt møte den 11.05.16. vedr. arkitektens forslag til videre fremdriftsplan. Her vil 
Torbjørn, Anne D. og ordfører møte. 
I forhold til drøfting omkring søppelhåndtering på sykehjemmet, har ordfører vært i kontakt med 
Avfallsservice. Han vil invitere dem å bli med i planleggingen for å finne den beste løsning. 
 
Sak 91/16 - Økonomioppfølging  
Ordfører undersøker fremdriftsplanen i forhold til utleie av Skibotn omsorgssenter til Aleris. 
Det ble i møtet gjennomgått tilsendt regnskapsoversikt over prosjektene sykehjem og vaktrom 
Elvevoll. 
 
NB! Styringsgruppa ber rådmannen skaffe økonomisk oversikt over forprosjektet til neste møte 
25.05.2016. 
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Utstyr (gamle ting)som enda er på omsorgssenteret må lagres på en tørr plass. Utstyr som er i 
sansehagen bør  tas innover før Aleris inngår leieavtale, vaktmester må se på mulighet for å få 
dette til. 
 
 
 
Sak 92/16 – Møte- og skyss godgjøring  
Medlemmene i de ulike gruppene må selv sende bekreftelse for oppmøte til Torbjørn. 
 
Sak 93/16 – Behov for strakstiltak sykehjem 

 Ventilasjonsanlegg  
- medisinrom 
- rengjøring av kanalene i anlegget 

 Avtrekk – medisinrom (skaffe pristilbud) 
 2 stk. oppvaskmaskiner til hver avdeling (temp. 90 gr.) 
 Inngjerding av uteområdet m/innkjøp av stolper og netting. 
 Se på mulighet for å utvide verandaen fra spisestua (ordfører kommer opp) 
 Markise til vindu spisestua 
 Luktproblematikk gammel avdeling: fjerne kloakkavfall og isolere vannrør i kryprom. 

 
 
Sak 94/16 – Har dere saker? 
Virksomhetsplan faglig innhold m/bemanningsplan i skjermet enhet ble kort gjennomgått. Det 
må påbegynnes å se på bemanningsbehov ved økning fra 17 – 24 plasser. Det er realistisk å 
utvide gradvis med tanke på at det blir en ombyggingsfase på den eldste avdelingen. 
 
Møteplan styringsgruppa: 

-  25.05.16.  
-  09.06.16. 
-  Evt. 16.06.16.


