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Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2016/104-80 7355/2019 614 09.09.2019 

Referat fra styringsgruppemøte nr. 48 Åsen omsorgssenter 

 
Dag:  Onsdag 04.09.2019 
Kl.:  1345 - 1545 
Sted: Møterom 3, rådhuset 
 
Til stede: 
Maar Stangeland fra styringsgruppa 
Anne Rasmussen fra administrasjon 
BAKS AS, Bernt Døhl, byggherreombud 
Odd-Arne Jenssen, prosjektleder 
Gunnar Grundetjern, økonomisjef, Storfjord kommune 
 
Sak 1.  Gjennomgang av byggeregnskapet for demensavdelingen, Åsen 

omsorgssenter prosjekt nr. 740. 
Byggeregnskapet viser et underskudd med kr. 3.186.230,11.I regnskaper er 
utgifter til: 
- erstatning av parkeringsplassen for hele omsorgssenteret, prosjekt 746 
- ny adkomstvei til den nye p-plassen, prosjekt nr. 746 
- ny avkjøringsvei fra omsorgssenteret, prosjekt nr. 746 
- utvidelse av veibredden til fire meter på eksisterende vei opp til Åsen, prosjekt 

nr. 746. Eksisterende veibredde på tre meter var trafikkfarlig 
- belysning av nytt veisystem og ny p-plass 
- å rive deler av lagerbygg for omsorgssenteret for å gi plass til ny trafikkløsning 

inn til framtidig varemottak 
- erstatning av revet del av lagerbygg- vaskehall 
- inventar til dementavdeling prosjekt nr. 748 
Utgiftene for bygging av veier, p-plass og belysning er bokført med kr. 
2.607.000,-. 

 
Vedtak:  Utgifter til ovennevnte punkter kan ikke fordeles bokføringsmessig på andre 

byggeprosjekter i ettertid. Vaskehall som er oppført ved omsorgssenteret og som 
ikke er egnet for formålet flyttes til Hatteng skole og brukes som lagerbygg. 
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Utgiftene med kr. 500000,- samt utgifter for flytting og montering på skolen må 
settes inn i budsjettet for Hatteng skole i 2020. 

 
 
Odd-Arne Jenssen 
ingeniør/referent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
 
 
 
 
 
 
 
 


