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Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Kontrollutvalgets leder Sverre Strand Teigen (H) innledet under sak 66/22. 

 
Morten Anker (R) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Kommunedirektøren legger fram et alternativ til handlingsplanen som  
    styrker grunnbemanninga i sykehjem og boliger for voksne. 
2. Kommunestyret skal oppdateres jevnlig om tjenestekvalitet på 

    sykehjem og boliger fram til det er en markant bedring. 
 

 
 

Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rapporten sendes til aktuelle råd og utvalg for uttalelse før endelig 
behandling i kommunestyret. 

 
Votering: 

 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 Rs forslag pkt 1 ble nedstemt 17-16 (4Sp, 4MDG, 3FrP, 3SV, 1R, 1KrF). 
 Rs forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt.  

 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø på 

sykehjem og i boliger voksne i Ås kommune, og ber kommunedirektør 
iverksette følgende: 

 

Generelt: 
• Kommunen skal jobbe for å gjenskape tillit til arbeidsgiver etter uroligheter i 

forbindelse med omorganisering, og styrke enhetenes i deres strategiske 

arbeid med å skape et stabilt arbeidsmiljø. 
• Kommunen skal sikre at ansatte ikke står i uheldige fysiske og psykiske 

belastninger i jobb, herunder et stort arbeidspress og manglende oppfølging. 
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• Kommunen skal sikre at ansatte ikke utsettes for vold, trusler, trakassering 
og annen utilbørlig opptreden. 

• Kommunen skal forsikre seg om at det er et systematisert 
medbestemmelsesarbeid i alle enheter. 

• Kommunen skal sikre at rutiner knyttet til sykefraværsoppfølging etterleves, 

herunder individuell oppfølgingsplan, dialogmøter og jevnlig kontakt mellom 
leder og ansatt. 

• Kommunen skal gjennomgå egne rutiner for gjennomføring av 
medarbeidersamtaler og kartlegge hvorfor dette i liten grad gjennomføres i 
enhetene. 

• Kommunen skal sikre at arbeid med medarbeiderundersøkelse/10-
faktorundersøkelsen følges opp. 

 

Enhet boliger voksne: 
• Kommunen skal kartlegge at vernerunder gjennomføres og følges opp i enhet 

boliger voksne. 
• Kommunen skal sikre at det gjennomføres risikovurderinger av 

arbeidsmiljøfaktorer i enhet boliger voksne. 

• Kommunen skal diskutere bruk av deltid med tillitsvalgte i enhet boliger 
voksne 

 

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

 

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

behandling i kommunestyret. 
 

4. Kommunestyret skal oppdateres jevnlig om tjenestekvalitet på sykehjem og 

    boliger fram til det er en markant bedring. 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 16. september 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
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