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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  21/00206-6 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
 
 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Tjenestekvalitet i institusjoner i Ås 
kommune 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 16.08.2022 28/22 

 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune har behandlet saken i møte 16.08.2022 sak 
28/22 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Maria Ekman innledet. Forvaltningsrevisor Hanne Ingeborg 
Tømte presenterte rapporten, herunder revisjonens funn og anbefalinger.  
 
Leder fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 1: 
 
«Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i 
institusjoner i Ås kommune, og ber kommunedirektør iverksette følgende: 
  
Generelt: 
• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal registrere 

avvik og at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring ved alle 
enheter 

• Kommunen skal se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene for 
intern kommunikasjon 

• Kommunen skal vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og 
fremtidig kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i system 
i henhold til dette 

• Kommunen skal vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse og 
kommunikasjon internt og eksternt 

 
Enhet boliger voksne: 
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, slik 

at oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift 
• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med lederressurser 

for å kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling 
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt 

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning 
• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og oppdaterte» 

SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00206-6
Kjell Tore Wirum

Forvaltningsrevisjonsrapport - Tjenestekvalitet i institusjoner i As
kommune

Saks an Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i As kommune 16.08.2022 28/22

Kontrollutvalget i As kommune har behandlet saken i møte 16.08.2022 sak
28/22

Møtebehandling
Forvaltningsrevisor Maria Ekman innledet. Forvaltningsrevisor Hanne Ingeborg
Tømte presenterte rapporten, herunder revisjonens funn og anbefalinger.

Leder fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 1:

«Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i
institusjoner i As kommune, og ber kommunedirektør iverksette følgende:

Generelt:
•

•

•

•

Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal registrere
avvik og at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring ved alle
enheter
Kommunen skal se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene for
intern kommunikasjon
Kommunen skal vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og
fremtidig kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i system
i henhold til dette
Kommunen skal vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse og
kommunikasjon internt og eksternt

Enhet boliger voksne:
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, slik

at oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift
• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med lederressurser

for å kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning
• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og oppdaterte»
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Votering 
Leders alternative forslag til innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (5 
voterende) 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i 

institusjoner i Ås kommune, og ber kommunedirektør iverksette følgende: 
  
Generelt: 
• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal registrere 

avvik og at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring ved alle 
enheter 

• Kommunen skal se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene for 
intern kommunikasjon 

• Kommunen skal vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og 
fremtidig kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i system 
i henhold til dette 

• Kommunen skal vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse og 
kommunikasjon internt og eksternt 

 
Enhet boliger voksne: 
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, slik 

at oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift 
• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med lederressurser 

for å kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling 
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt 

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning 
• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og oppdaterte 
 
2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder. 
 
 

 
 

  

Votering
Leders alternative forslag til innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (5
voterende)
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Vedtak

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i
institusjoner i As kommune, og ber kommunedirektør iverksette følgende:

Generelt:
•

•

•

•

Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal registrere
avvik og at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring ved alle
enheter
Kommunen skal se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene for
intern kommunikasjon
Kommunen skal vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og
fremtidig kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i system
i henhold til dette
Kommunen skal vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse og
kommunikasjon internt og eksternt

Enhet boliger voksne:
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, slik

at oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift
• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med lederressurser

for å kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning
• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og oppdaterte

2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding til
kontrollutvalget om oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder.
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FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - TJENESTEKVALITET I 
INSTITUSJONER I ÅS KOMMUNE 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i 

institusjoner i Ås kommune, og til revisjonens anbefalinger slik de fremkommer på 
side 133-134 i rapporten. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding til 
kontrollutvalget om oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder. 

 
 
Vedlegg:  
Tjenestekvalitet i institusjoner i Ås kommune 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets oppgave i denne saken er å rapportere til kommunestyret om 
gjennomført forvaltningsrevisjon/undersøkelse innen tjenestekvalitet i institusjoner i 
Ås kommune. 
 
Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 12.10.2021 i sak 41/21 Kommunens tilbakemelding 
vedrørende tjenestetilbudet ved Moertunet følgende: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller to forvaltningsrevisjonsprosjekt innen omsorgstjenester, med 

spesielt fokus på arbeidsmiljø og tjenestetilbud ved institusjoner.  
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide utkast til prosjektplaner til 

neste møte. 
 
 
Prosjektplan for prosjektet ble vedtatt 23.11.2021 i sak 53/21. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Rapporten er utarbeidet av Viken kommunerevisjon IKS, datert 23.juni 2022. 
 
Formål 
Prosjektets formål var å undersøke om kvaliteten i tjenestene som ytes ved 
institusjoner og boliger for voksne i Ås kommune. 
 
Problemstillinger 
Følgende problemstilling ble vedtatt: 
 
Sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i tjenesteytingen til beboere ved institusjoner 
og boliger for voksne, når det gjelder: 
 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT -TJENESTEKVALITET I
INSTITUSJONER I ÅS KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i
institusjoner i As kommune, og til revisjonens anbefalinger slik de fremkommer på
side 133-134 i rapporten.

2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding til
kontrollutvalget om oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder.

Vedlegg:
Tjenestekvalitet i institusjoner i As kommune

Saksframstilling:
Kontrollutvalgets oppgave i denne saken er å rapportere til kommunestyret om
gjennomført forvaltningsrevisjon/undersøkelse innen tjenestekvalitet i institusjoner i
As kommune.

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget vedtok 12.10.2021 i sak 41/21 Kommunens tilbakemelding
vedrørende tjenestetilbudet ved Moertunet følgende:

1. Kontrollutvalget bestiller to forvaltningsrevisjonsprosjekt innen omsorgstjenester, med
spesielt fokus på arbeidsmiljø og tjenestetilbud ved institusjoner.

2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide utkast til prosjektplaner til
neste møte.

Prosjektplan for prosjektet ble vedtatt 23.11.2021 i sak 53/21.

ForvaItningsrevisjonsrapporten
Rapporten er utarbeidet av Viken kommunerevisjon IKS, datert 23.juni 2022.

Formål
Prosjektets formål var å undersøke om kvaliteten i tjenestene som ytes ved
institusjoner og boliger for voksne i As kommune.

Problemstillinger
Følgende problemstilling ble vedtatt:

Sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i tjenesteytingen til beboere ved institusjoner
og boliger for voksne, når det gjelder:
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• Personlig hygiene, sårstell og oppfølging av fysisk funksjonsnivå 
• Aktiviteter og stimulering 
• Måltider og ernæring 
• Legemiddelhåndtering 
• Kompetanse og språkferdigheter 
• Dokumentasjon og journalføring 
• Kvalitet i praktisk utøvelse av tjenester 
 
Avgrensning av undersøkelsen 
Revisjonen har etter bestilling gjort en revisjon av Moer sykehjem, Moertunet 
sykehjem og boliger for voksne. Revisjonen valgte å inkludere alle avdelingene, 
herunder korttidsavdelingen og tre langtidsavdelinger ved Moer sykehjem. På 
Moertunet sykehjem har enhetens tre avdelinger vært inkludert i revisjonen. 
Revisjonen valgte å inkludere alle avdelingene ved boliger voksne, samt dagtilbudet 
og ambulerende tjeneste. Revisjonen vurderte å gjøre et utvalg blant boligene, men 
ble gjort kjent med på oppstartsmøte med kommunen at det har vært utfordringer 
knyttet til flere av avdelingene. Gitt denne revisjonens problemstilling vurderte 
revisjonen at det vil være viktig å inkludere hele enhet bolig for voksne i revisjonen. 
 
Metode 
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom 
metodetriangulering som omfatter intervju, dokumentanalyse og spørreundersøkelse. 
 
Intervju 
Revisjonen har snakket med til sammen 41 nøkkelpersoner for denne revisjonen i Ås 
kommune. 
 
Spørreundersøkelse 
En nettbasert spørreundersøkelse (Questback) ble sendt til alle ansatte ved Moer 
sykehjem, Moertunet og bolig for voksne. Avdelingsledere ble ikke inkludert i 
spørreundersøkelsen. 
 
Revisjonen sendte invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen til 435 ansatte, hvorav 
9 invitasjoner ble avvist. Dette skyldes feil i oppgitte e-postadresser. 
Samlet mottok revisjonen 149 svar. Dette gav en reell svarprosent på 35 %. 
 
Det ble også sendt ut en invitasjon til spørreundersøkelse til alle hovedpårørende for 
pasienter og beboere ved Moer sykehjem, Moertunet og boliger for voksne. 
Det ble sendt ut 107 invitasjoner. 51 svarte, som gir en svarprosent på 48 prosent. 
 
Revisjonens anbefalinger 
Med bakgrunn i Viken kommunerevisjon IKS sin gjennomgang vil revisjonen anbefale 
kommunedirektør / Ås kommune å gjennomføre følgende:   
 
Anbefalinger for alle reviderte enheter/ samlet: 
• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal registrere avvik og 

at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring ved alle enheter  

• Personlig hygiene, sårstell og oppfølging av fysisk funksjonsnivå
• Aktiviteter og stimulering
• Måltider og ernæring
• Legemiddelhåndtering
• Kompetanse og språkferdigheter
• Dokumentasjon og journalføring
• Kvalitet i praktisk utøvelse av tjenester

Avgrensning av undersøkelsen
Revisjonen har etter bestilling gjort en revisjon av Moer sykehjem, Moertunet
sykehjem og boliger for voksne. Revisjonen valgte å inkludere alle avdelingene,
herunder korttidsavdelingen og tre langtidsavdelinger ved Moer sykehjem. På
Moertunet sykehjem har enhetens tre avdelinger vært inkludert i revisjonen.
Revisjonen valgte å inkludere alle avdelingene ved boliger voksne, samt dagtilbudet
og ambulerende tjeneste. Revisjonen vurderte å gjøre et utvalg blant boligene, men
ble gjort kjent med på oppstartsmøte med kommunen at det har vært utfordringer
knyttet til flere av avdelingene. Gitt denne revisjonens problemstilling vurderte
revisjonen at det vil være viktig å inkludere hele enhet bolig for voksne i revisjonen.

Metode
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom
metodetriangulering som omfatter intervju, dokumentanalyse og spørreundersøkelse.

Intervju
Revisjonen har snakket med til sammen 41 nøkkelpersoner for denne revisjonen i As
kommune.

Spørreundersøkelse
En nettbasert spørreundersøkelse (Questback) ble sendt til alle ansatte ved Moer
sykehjem, Moertunet og bolig for voksne. Avdelingsledere ble ikke inkludert i
spørreundersøkelsen.

Revisjonen sendte invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen til 435 ansatte, hvorav
9 invitasjoner ble avvist. Dette skyldes feil i oppgitte e-postadresser.
Samlet mottok revisjonen 149 svar. Dette gav en reell svarprosent på 35 %.

Det ble også sendt ut en invitasjon til spørreundersøkelse til alle hovedpårørende for
pasienter og beboere ved Moer sykehjem, Moertunet og boliger for voksne.
Det ble sendt ut 107 invitasjoner. 51 svarte, som gir en svarprosent på 48 prosent.

Revisjonens anbefalinger
Med bakgrunn i Viken kommunerevisjon IKS sin gjennomgang vil revisjonen anbefale
kommunedirektør/ As kommune å gjennomføre følgende:

Anbefalinger for alle reviderte enheter/ samlet:
• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal registrere avvik og

at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring ved alle enheter
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• Kommunen bør se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene for intern 
kommunikasjon  

• Kommunen bør vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og fremtidig 
kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i system i henhold til 
dette  

• Kommunen kan vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse og 
kommunikasjon internt og eksternt 

 
Anbefalinger knyttet spesielt til enhet boliger voksne: 
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, slik at 

oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift  
• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med lederressurser for å 

kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling 
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt 

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning  
• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og oppdaterte 
 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse 
Kommunedirektør har i brev, datert 21.06.2022, gitt uttalelse til rapporten. Uttalelsen 
er innarbeidet som vedlegg i rapporten.  
 
Kommunedirektøren har kommentert under hver av anbefalingene. 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at rapporten svarer opp problemstillingen som ble 
fastsatt for undersøkelsen. 
 
Sekretariatet merker seg den lave svarprosenten på spørreundersøkelsene. 
Sekretariatet er av den formening at resultatet av spørreundersøkelsene ikke bør gis 
vesentlig vekt, men må ses i sammenheng med revisjonens øvrige funn på bakgrunn 
av øvrig metode som dokumentanalyse og intervju. 
 
Sekretariatet er av den formening at det her er snakk om at undersøkelsen omfatter 
basale tjenester for tjenestemottakere innen pleie og omsorgstjenester. Av den grunn 
vil sekretariatet foreslå at det legges opp til å følge opp rapporten på et senere 
tidspunkt. Sekretariatet vil foreslå at en slik frist settes til 6 måneder. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil møte i kontrollutvalget for å presentere 
rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Kommunedirektør inviteres til å møte i kontrollutvalget for å kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 31.august 2022 
 

• Kommunen bør se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene for intern
kommunikasjon

• Kommunen bør vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og fremtidig
kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i system i henhold til
dette

• Kommunen kan vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse og
kommunikasjon internt og eksternt

Anbefalinger knyttet spesielt til enhet boliger voksne:
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, slik at

oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift
• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med lederressurser for å

kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning
• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og oppdaterte

Kommunedirektørens høringsuttalelse
Kommunedirektør har i brev, datert 21.06.2022, gitt uttalelse til rapporten. Uttalelsen
er innarbeidet som vedlegg i rapporten.

Kommunedirektøren har kommentert under hver av anbefalingene.

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at rapporten svarer opp problemstillingen som ble
fastsatt for undersøkelsen.

Sekretariatet merker seg den lave svarprosenten på spørreundersøkelsene.
Sekretariatet er av den formening at resultatet av spørreundersøkelsene ikke bør gis
vesentlig vekt, men må ses i sammenheng med revisjonens øvrige funn på bakgrunn
av øvrig metode som dokumentanalyse og intervju.

Sekretariatet er av den formening at det her er snakk om at undersøkelsen omfatter
basale tjenester for tjenestemottakere innen pleie og omsorgstjenester. Av den grunn
vil sekretariatet foreslå at det legges opp til å følge opp rapporten på et senere
tidspunkt. Sekretariatet vil foreslå at en slik frist settes til 6 måneder.

Avslutning
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil møte i kontrollutvalget for å presentere
rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunedirektør inviteres til å møte i kontrollutvalget for å kunne svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

RETT UTSKRIFT
DATO 31.august 2022
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