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Møtereferat – Møte nr. 30 Åsen omsorgssenter 

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

Håkon Arild, Håkon Jentoft og Bernt Døhl.  

Dato møte: 20.08.18 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

Referent: Håkon Arild 

Forfall:  

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Nr. Sakstittel/-innhold 

1. Forrige møtereferat fra 18.06.2018 ble gjennomgått/godkjent. 

Punkter som må sjekkes opp fra dette møtet: 

- Punkt 3: Håkon sjekker opp i om det ble gitt svar fra Odd-Arne angående klagen på 
parkeringsplass. 

- Punkt 4: Hva er kostnaden for etablering av fiber, Håkon sjekker med Morten Døhl. 

 

2. Budsjett/økonomirapport: 

- Det må opprettes egen post for inventar. Gunnar informeres.  

- Foreløpig budsjett ble gjennomgått, fortsatt noen mangler. Oppradert budsjett utarbeides 

fortløpende. 

3. Eldrerådet: 

Det etterlyses bedre informasjon til eldrerådet. 

- Besluttet at møtereferater skal ligge ute på hjemmesiden.   

- Eldrerådet skal fortsatt gå til arbeidsgruppen som igjen går til styringsgruppen, men 

holdes bedre informert. Lena som sekretær for eldrerådet holdes bedre informert, Håkon 

tar på seg dette. 

4. Arbeid i egen regi: 



Besluttet at det må følges bedre opp, Håkon tar ansvar for oppfølging/oversikt på dette. 

Pr. i dag er følgende satt opp til å utføres i egen regi: 

- Utenomhus sansehage 

- Hyllereoler på lager 

- Innredning garderobeskap 

5. Forhold til vaskerommet/lager: Det sjekkes opp i hvilke lover/regler som gjelder for et evt 

forliksråd/stevning mellom Norge/Sverige. Håkon tar dette. 

6. Status og fremdrift på tegninger/anbudsgrunnlag for del 2 av utbygging. 

-Tegninger godkjent og søknad til husbanken er sendt. 

-Bernt purrer på det han mangler (brannstrategi og avfallsplan) for å gjøre ferdig 

anbudsgrunnlaget.  

-Anbudspapirer skal være ferdig til 28.08.2018, godkjennes i nytt møte av styringsgruppa. 

-Det er et mål at anbud legges ut senest 05.09.2018 

7. Grillhytte: 

Styringsgruppa besluttet at det kjøpes inn en grillhytte til sansehagen.  

Håkon og Anne R tar denne videre og bestiller. Maks 40.000. 

8. Diverse: 

- Ble stilt spørsmål om moppemaskiner, disse er bestilt. 

- Tak og platt i sansehage: Det ble besluttet at dette bestilles fra Peyma, tilbud er mottatt, 

og styringsgruppen aksepterte. Bernt tar dette videre.  

- Drift av IT, kabel, slynge etc: Det ble stilt spørsmål om hvem som har ansvaret for dette. 

Systemansvarlig har ansvaret, men samarbeider med IT og vaktmester.  

- EA 38 (motivtapet): Styringsgruppa avviste denne, Bernt ber om ny pris fra Peyma. 

- Fall på gulv til sluk på bad. Denne er en egen sak som blir sett på under 

befaring/overtagelse. 

 

 

 


