Tilsyn/
etterkontroll
For Hattfjelldal statlige mottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Hattfjelldal 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, 03.mai.2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Hattfjelldal statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Hattfjelldal kommune

Mottaksnummer:

1840

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 150 (120 faste + 30 stykkprisplasser)
Opsjon 1: 30 plasser

Opsjon 2: 30 plasser

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.08.13 til 31.07.19
Opsjon 1: 21.05.15 - 31.07.16
Opsjon 2: 23.11.15 - 31.07.17
I drift siden: 01.08.13

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Hattfjelldal kommune gjeldende fra01.08.13



Tilbud fra Hattfjelldal kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hattfjelldal kommune.



Årsplan 2016



Årsrapport 2015



Budsjett 2016



Regnskap 2015



Egenerklæring registrert 01.03.16



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 03.05.16



Tilbakemelding fra IOM



Tilbakemelding fra IMDi regional enhet



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 03.05.16 med følgende til stede:
Fra UDI: Ygnacia Gonzalez og Jon Gravseth.
Fra Driftsoperatør: Anne Haugberg og Arnfinn Kampli
Fra mottak: Anne Haugberg (fungerende mottaksleder) og øvrig ansatte (under
relevante punkter)

Kort oppsummering
Tilsynet på Hattfjelldal 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 2014-024 Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige
hendelser
RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende
adferd mot barn og ungdom i statlige mottak.
RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak
RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være
utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser
1 pålegg:
Jamfør pkt 3.2, a RS 2008-054 skal mottaket ha en skriftlig plan for informasjon til og kontakt
med nærmiljøet.

Pålegg: Mottaket skal utarbeide en skriftlig plan for informasjon til og kontakt med
nærmiljøet.
Frist: 01.07.16
RS 2008 – 034 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak
Jamfør pk 3.4.1 d skal mottaket sørge for at det er branntepper og komfyrvakter i alle rom
med kokemuligheter. På befaring ble det avdekket noen mangler på brannteppe og
komfyrvakt på enkel boliger. Det var også noen branntepper som var feil plassert.
Pålegg: Mottaket skal også sørge for at brannteppene er korrekt plasserte.
Frist: 01.07.16
RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak
Jamfør pk 3.2, andre avsnitt, skal mottaket skal legge til rette for og følge opp at de ulike
aldersgruppene har et fritidstilbud som ivaretar deres ønsker og behov, også i ferier.
Pålegg: Mottaket skal lage en skriftlig plan over aktiviteter for barn og unge i sommerferien.
Frist: 17.06.16
Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt 3 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
30.05.16

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Ygnacia Gonzalez
rådgiver

