Tilsyn/
etterkontroll
For Jarlen asylmottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Jarlen asylmottak
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, Region Midt-Norge, desember 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Jarlen asylmottak

Driftsoperatør:

Hero

Mottaksnummer:

1610

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 180 (144 faste + 36 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.2014 til 31.12.2019 (med mulighet for opsjon)
I drift siden 1998

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Hero AS gjeldende fra 01.01.2014



Tilbud fra Hero AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hero AS



Årsplan 2016



Årsrapport 2015



Budsjett 2016



Regnskap 2015



Egenerklæring registrert 01.03.2016



Møte med samarbeidsrådet 19.12.2016



Stikkprøver i System for elektronisk samhandling med asylmottakene (SESAM)



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 19.12.2016 med følgende til stede:
Fra UDI: Amira Jemmali og Camilla Røtne
Fra Driftsoperatør: Arnfinn Nordbø
Fra mottak: Herbjørn Jenssen (mottaksleder), og øvrig ansatte (under relevante
punkter)

Kort oppsummering
Tilsynet på Jarlen asylmottak hadde fokus på følgende temaer:


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)



Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser (RS
2014-024)



Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak (RS 2011-011)



Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot
barn og ungdom i statlige mottak (RS 2010-085)



Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for
menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (RS 2008-007)



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i
statlig mottak, regulerte satser 2016
1 pålegg:

I forkant av tilsynsmøtet ble det utført kontroll av registreringer i System for Elektronisk
Samhandling med Asylmottakene (Sesam). Kontrollen viste at det ikke var registrert
transporterklæring for én av beboerne med barn der dette skulle vært registrert (jamfør pkt.
2.1 i RS 2008-035V1).
Pålegg: Mottaket må sikre rutiner for registreringer av transporterklæring.
Frist: 24.02.17

RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
1 pålegg:
Under tilsynsmøtet med mottaket, kom det frem at mottaket ikke har hatt et fungerende
samarbeidsråd i deler av 2015 og 2016 (jamfør pkt. 3 i RS 2008-034).
Pålegg: Mottaket må sørge for at beboerne har et representativt organ med et skriftlig
mandat som sikrer samarbeidet mellom dem og mottakets ledelse.
Frist: 24.02.17

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.

Med hilsen for
Utlendingsdirektoratet
10.02.17

Rune Vordahl
regiondirektør
Amira Jemmali
rådgiver

