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Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
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Referat fra styringsgruppemøte Åsen omsorgssenter  

Møtereferat 28. 

Tilstede:   
Maar Stangeland, Anne Dalheim, Silje Skjelnes Mattila fra styringsgruppa. 
Ordfører Knut Jentoft. 
Odd-Arne Jenssen fra plan- og driftsetaten. 
Bernt Døhl, byggherreombud fra BAKS AS 
Forfall: 
Anne Rasmussen, leder for Åsen omsorgssenter 
Atle Hansen, teknisk tegner 
 
TID:             27.04.2018 
Kl.:               1300 – 1500 
STED:          Møterommet på brannstasjon 

Referent: Odd-Arne Jenssen 

  

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 
Nr. Sakstittel/-innhold 
1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte nr. 25 og 26 

 
VEDTAK: 
Styringsgruppa har ingen merknader til referatet. 
 
 

2. Gjennomgang av referat fra arbeidsgruppemøte nr. 24 
- Atle Hansen jobber med å tegne om tegninger for å få på plass kjøkken og delt 

inngang varemottak 
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VEDTAK: 
- Nye kjøkkentegninger er ok. 
- Løsning ift inn- og utgang til varemottak kjøkken og avdelingen er rettet opp på 

tegningen slik at det ikke kommer i konflikt med Mattilsynets krav. 
- Forholdet rundt kjøp av nytt bygg for vaskehus for hjelpemiddel tas opp som egen 

sak i styringsgruppa. 
- Ny adkomst til avlastningsboligene ved Åsen omsorgssenter lages fra 

Åsheimveien. Kostnadene dekkes av prosjektmidlene for renovering av Åsen. 
3. Innkjøp av innredning til skyvedørsgarderobe til beboelsesrom Åsen omsorgssenter, 

dementavdeling. 
 
VEDTAK: 
Kjøp og montering gjøres i egen regi.   
 

4. Avvik himlingshøyde og manglende støvbinding. 
VEDTAK: 
Føres inn i lista for avvik og følges opp av byggherreombud. 

5.   Gjennomgang av tegning ifm renovering og ombygging eldre del av Åsen 
omsorgssenter. 
 
VEDTAK: 
Framlagte plantegning godkjennes. Atle Hansen lager fasadetegninger som legges fram til 
neste møte. 
Framdriftsplan: 

- Dialog med Husbanken 
- Lage nytt brannkonsept 
- Lage SHA- plan. (Sikkerhet - Helse og Arbeidsmiljø plan) 
- Anbud sendes ut 
- Byggestart i september 2018      

6.  Foreløpig økonomioversikt. 
Byggherreombud Bernt Døhl la fram foreløpig økonomioversikt. 
 
VEDTAK: 
Byggherreombud Bernt Døhl legger fram ny oversikt til neste møte. 

7. Lagerkapasitet ved Åsen omsorgssenter. 
Det foregår innsamling av penger til innkjøp av el- pasientsykler som skal brukes ute. Det 
vises til at det ikke finnes lagerkapasitet for disse inne ved senteret. 
 
VEDTAK: 
Plan- og driftsetaten ser på lagerkapasiteten ved at det eksisterende lager bygges om. 

8. UNNTATT OFFENTLIGHET § 23 (Også merket i merknadsfeltet til referatet) 
Innkjøp av vaskehall og lager for hjelpemidler. 
Byggherreombud har hatt møte med firma Modulhus i Norr AB som har levert bygget den 
27.04.18. Det viser seg at firma har dokumentasjon på at representanter for Storfjord 
kommune har bestilt et brukt bygg. Representantene har besiktiget bygget i Sverige før 
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bygget ble levert og firma har framlagt e-postveksling som dokumentere at det var avtale 
om et brukt bygg.  
Styringsgruppa ser alvorlig på at det er innkjøpt et bygg som er brukt og at bygget ikke er 
levert for å tilfredsstille kravet for våtrom. Bygget kan ikke brukes til det formål det er 
beregnet for. I tillegg er vann og avløpssystemet slik at rørene vil fryse om vinteren. 
Løsninger til dette produktet er ikke forelagt styringsgruppa og styringsgruppa er heller 
ikke blitt forelagt seg spørsmål om leveranse av et brukt bygg. 
 
VEDTAK: 
Leder i styringsgruppa skal følge opp denne saken i forhold til rådmannen sammen med 
byggherreombudet og driftssjefen. 
 

 Neste møte: 14.05.2018 – kl. 1300.     Plass: Rådhuset.  
 
 
Referent 
Odd-Arne Jenssen 
ingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
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