Tilsyn/
etterkontroll
For Harstad statlige mottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Harstad statlig mottak
Tilsyn/etterkontroll er en gjennomgang av 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 mottak.

Rapport, Regionkontor Nord, 16.mars 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Harstad statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Harstad mottak as

Mottaksnummer:

1928 og 1925 (Avdeling Sama)

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 152 faste + 38 stykkprisplasser, avdeling Sama 80
faste .

Kontraktsinformasjon: Varighet 26.08.14 til 25.08.17
I drift siden: 25.08.08

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Harstad mottak as gjeldende fra26.08.14



Tilbud fra Harstad mottak as om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Harstad mottak as



Årsplan 2016



Årsrapport 2015



Budsjett 2016



Egenerklæring registrert 01.03.16



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 09.03.16



Tilbakemelding fra IMDi regional enhet



Øvrig dokumentasjon



Korttidsmeldt tilsynsmøte 09.03.16 med følgende til stede:
Fra UDI: Ygnacia Gonzalez, Jon Gravseth og Morten Andersen.

Fra Driftsoperatør: Tor Einar Svensen og Sami Hajzeri
Fra mottak: Eli Skoglund (mottaksleder) og øvrig ansatte

Kort oppsummering
Tilsynet på Harstad mottak hadde fokus på følgende fellestemaer:


Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035
(utvalgte punkter), 2008-044)



Sikkerhet og trygghet, lokalsamfunnsarbeid, herunder beboermedvirkning og
informasjonsarbeid (RS 2008-031 (utvalgte punkter), RS 2008-054, RS 2008-034, RS
2009-041)



RS 2012-019 Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll:
1 pålegg:
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak

Ved stikkprøver i System for Elektronisk Samhandling med Asylmottakene (Sesam) fremgår
det at registrering av beboeres inntekts- og formuesforhold del 2 ikke er gjennomført innen
fastsatt frist (jamfør RS 2008-035V3).
Pålegg: Mottaket skal sørge for å gjennomføre etterkontroll av beboeres inntekts- og
formuesforhold del 2. Mottaket må utarbeide rutiner for å sikre at del 2 blir gjennomført innen
fastsatt frist. Rutinene bes oversendt UDI innen 15.05.16.

RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
Pålegg 1
Mottaket skal, jamfør i Rs 2008-034 v1 pk 3.4 Kartlegging, ha en løpende ressurskartlegging
av den enkelte.
Pålegg: Mottaket skal utarbeide rutiner for kartlegging av kompetanse. Rutinen skal
inneholde registrering i System for Elektronisk Samhandling med Asylmottakene (Sesam).
Frist 15.05.16
Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt 2 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
frister for retting av manglene, jf. driftsavtalens pkt 14.2. Uavhengig av ilagte pålegg og
retting av disse, vil UDI vurdere alle funn i forhold til driftsavtalens pkt. 14, herunder
eventuelle sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette
punkt.

Utlendingsdirektoratet
12.04.16

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Ygnacia Gonzalez
Rådgiver

