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Saksprotokoll 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Tjenestekvalitet i 
institusjoner i Ås kommune 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/00203 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 66/22 14.09.2022 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Stein Ekhaugen (H) tiltrådte møtet før votering i denne saken. 

 
Kontrollutvalgets leder Sverre Strand Teigen (H) holdt en felles innledning for 

sakene 66/22 og 67/22.  
 
Zara Berg (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Rapporten sendes til aktuelle råd og utvalg for uttalelse før endelig 
behandling i kommunestyret. 

 
Morten Anker (R) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Kommunestyret skal jevnlig oppdateres om arbeidsmiljø på sykehjem og 
boliger for voksne fram til man ser en markant bedring. 

 

Votering: 
 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Rs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 Hs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
  

 
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 
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• 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. 
 
3. Rapporten sendes til aktuelle råd og utvalg for uttalelse før endelig 

behandling i kommunestyret. 
 

4. Kommunestyret skal jevnlig oppdateres om arbeidsmiljø på sykehjem og 
boliger for voksne fram til man ser en markant bedring. 
 

 
 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 16. september 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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