
Møtereferat – Styringsgruppa  Åsen Sykehjem 

 

Møtereferat 13. 

Tilstede: Maar Stangeland, Knut Jentoft,  Anne Dalheim,  Torbjørn Tuoremaa. 

Dato møte: 01.07.2016 

Tidspunkt: 09.00  – 10.30 

Referent: Torbjørn T 

 

  

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Sakstittel/-innhold 

 Styringsgruppa godkjente tegninger over utearealer , ( Vei og parkeringsarealer) .  

Fremdriftsplan  sak  101/16  

 

24 juni .  Det ble sendt ut en mini konkurranse  om forprosjektering av Åsen. 

 Tilbud  5 juli 2016. 

1 juli. Styringsgruppemøte. 

12 aug. Anbuds underlag ferdig for utsending etter vedtak fra Plan og Drift styre . 

21 sep. Kommunestyre for godkjenning av kostnader 

Det skal også være et forberedende Video møte med Husbank om tilskudd og krav om 
finansiering under aug -16.  

 

Tegning 

Godkjent  skisse over utearealer skal prosjekteres så at dette kan brukes til en anbudskonkurranse 

Utearealer  tas ut fra hovedprosjektet Åsen.  

  



Strakstiltak  sak 103/16 

Følgende strakstiltak må iverksettes under sommer perioden:  

 Utvendige markiser spisestua. 
 Flytte motor for kjøleaggregat fra loft til vegg utsiden av kjøkken. 

 

Neste møte:  05.08.2016 – kl.09.00.   25.08.2016- kl 09.00   Plass: Rådhuset.  

 

  



 

  



 

Møtereferat 12. 

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

 Torbjørn Tuoremaa. 

Dato møte: 17.06.2016 

Tidspunkt: 09.00  – 10.30 

Referent: Torbjørn T 

 

  

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Nr. Sakstittel/-innhold 

12.  Styringsgruppa godkjente tegninger over nye Åsen .  

1. Fremdriftsplan  sak  101/16  

 

22 juni. Vedtak om forprosjekt 

23 juni. Forprosjekt iverksettes om samme konsulent selskap brukes med forbehold om 
byggestart 1 november-16. Om ny konsulent skal brukes så sendes det ut en ny mini konkurranse. 

5 juli. Styringsgruppemøte. 

12 aug. Anbuds underlag ferdig. 

Det skal også være et forberedende Video møte med Husbank om tilskudd og krav om 
finansiering under juni -16 

 

2.  Tegning 

Godkjent tegning sendes kommune overlegen som info. 

Tegninger skal opp i AMU for godkjenning i juli . 

Sanse hage må detalj prosjekteres.  



3.  Vaktmester Åsen sak 100/9 

Det har tidligere blitt vedtatt om 25 % kjernetid for vaktmestere på Åsen, den tiden skal fordeles 
over en hel arbeidsuke.   

  

4. Strakstiltak  sak 103/16 

Følgende strakstiltak må iverksettes :  

 Nye gelender på rekkverk verandaen utbedres . 
 Avtrekk medisinrom 
 Utvendige markiser spisestua. 
 Rengjøring ventilasjons kanaler tas da ny ventilasjon monteres i ny fløy. 
 Gammel vannskade fra do stol i gamle delen.  
 Flytte motor for kjøleaggregat fra loft til vegg utsiden av kjøkken. 
 Flytte grillhytte, ute do,  mm. Fra Omsorgs senter i Skibotn til Åsen     

5.   Temadag eldreomsorg / demensomsorg   sak 106/16 

Saken tas opp i september og Sissel Bjørklund bes at forberede møtet .      

   

       

 Neste møte: 05.07 .2016 – kl.09.00.     Plass: Rådhuset.  

 

 


