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Rapport fra kontroll av driften ved Nome asylmottak  

UDI gjennomgår driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet 
som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av asylmottak. 

Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke et 
helhetsbilde av driften av mottaket. 

Rapporten betraktes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to 
uker fra rapporten er mottatt. 

Endelig rapport er offentlig og vil bli publisert på UDIs hjemmesider. Rapporten vil også bli 
sendt til aktuelle samarbeidspartnere. 
  



 

  
 

Rapport, Regionkontor Sør, oktober 2019 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn:   Nome asylmottak – ordinært  

Driftsoperatør:  Nome kommune 

Mottaksnummer: 0806 

Antall plasser:   180 

Kontraktsinformasjon: Varighet fra 1.1.2014 til 31.12.2019  

I drift siden 1993 

 

Rapporten er basert på  

 Kontrakt mellom UDI og Nome kommune 
 

 Årsplan 2019 
 

 Årsrapport 2018 
 

 Budsjett 2019 
 

 Regnskap 2018 
 

 Egenerklæring registrert 18.3.2019 
 

 Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak 
(Sesam) 
 

 Tilbakemeldinger fra Nome kommune  
 

 Tilbakemelding fra samarbeidsrådet  
 

 Tilbakemelding fra kvinnegruppa 
 

 Tilbakemelding fra politidistriktet 
 

 Tilbakemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
 
 
 



 

  
 

 Meldt møte 16.9.2019 med følgende til stede: 
 
Fra UDI: Cecilie Dahle og Anne Sophie Vinje 
 
Fra Driftsoperatør: Anne C Stokken 
 
Fra mottak: Anne C. Stokken (mottaksleder), og øvrig ansatte  

 

Kort oppsummering 

Kontrollen ved Nome asylmottak hadde fokus på følgende temaer: 

 Samtale med barn og enslige mindreårige med følgeperson 
 RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak samt 

Databehandleravtalen/Avtale om behandling og sikring av personopplysninger 
 Unge voksne menn 
 RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak 
 RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak 
 RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak 
 RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige 

hendelser 
 RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet 
 RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende 

adferd mot barn og ungdom i statlige mottak 
 RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak; 

kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemminger, seksuelle- og 
kjønnsminoriteter 

 RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være 
utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap 

 RS 2019-002 Krav til dialoggrupper for å forebygge vold 

 

For alle mottak  

 Gjennomgang av pålegg fra kontroller 
 

 Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn 
 

Kontroll ved Nome asylmottak for 2019 viser at mottaket har et svært godt samarbeid med 
relevante instanser i kommunen og med lokalsamfunnet.  

 

 



 

  
 

Pålegg  

RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak  

1 pålegg:  

Funn: Ved gjennomgang av egenerklæring kommer det frem at mottaket ikke oppfyller kravet 
om minimum 8 timers informasjonsprogram for voksne pr. md. Mottaket har valgt å 
organisere programmet i moduler for å sikre et helhetlig informasjonsløp og selv om krav til 
tema blir dekket, skal alle beboere likevel ha tilbud om minimum 8 timer pr mnd. 

Pålegg: DRO må sikre at mottaket har et informasjonsarbeid tilsvarende minimum 8 timer pr 
måned for beboere som deltar i informasjonsmodulene 2-9, jf. RS 2017-002, pkt.5.1 

Frist: På grunn av utløp av driftsavtalen med Nome kommune, settes det ikke frist på dette 
pålegget. 

 

Konklusjon  

Det er gitt 1 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er ikke gitt 
frist for retting av manglene, jf. driftsavtalens pkt. 14.2. Uavhengig av ilagte pålegg og retting 
av disse, vil UDI vurdere alle funn mot driftsavtalens pkt. 14, herunder eventuelle sanksjoner 
dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.  

Utlendingsdirektoratet 

2.10.2019 

 

 

Tormod Stavenes      Cecilie Dahle 

regiondirektør       seniorrådgiver 
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