Tilsyn/
etterkontroll
For Kongsberg statlige mottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Kongsberg 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, UDI Regionkontor Indre Østland, desember og 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Kongsberg statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Hero

Mottaksnummer:

0612

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 150 (120 faste + 30 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.09.14 til 31.08.17
I drift siden 01.05.09.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Hero AS gjeldende fra 01.09.14



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hero AS



Årsplan 2016



Budsjett 2016



Regnskap 2015 og 2014



Egenerklæring



Tilbakemeldinger fra Kongsberg kommune



Tilbakemelding fra Øvre Buskerud Politidistrikt



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 01.12.16
Fra UDI: Eivind Gaarder og Geir Brennvall.
Fra Driftsoperatør: Bente Dalåker

Fra mottak: Mottaksleder Svein Erik Brenden, og øvrig ansatte.

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










RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak
RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser
RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak
RS 2012-019 Krav til returarbeid i mottak
RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak
pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll
Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak.
Totalt 3 pålegg
1 pålegg RS 2008-031 pkt. 3.4.2 bokstav c.
Under befaring ble det avdekket boliger hvor det ikke er branninstrukser.
Pålegg: Mottaket skal «ha branninstrukser oversatt til aktuelle språk og de skal være
permanent oppslått og sikret. Det samme gjelder nødnummer og boligens adresse.» jf. RS
2008-031 pkt. 3.4.2 bokstav c.
Pålegget er lukket
2 pålegg RS 2008-031 pkt. 3.4.2 bokstav d
Det følger av RS 2008 pkt. 3.4.2 bokstav d at mottaket skal «ha brannteppe og komfyrvakt i
alle rom med kokemuligheter i alle boliger». Under befaring manglet det ved flere boliger
komfyrvakt, ved en bolig manglet det også brannteppe.
Pålegg 1: Mottaket skal påse at det er brannteppe i alle rom med kokemuligheter
Pålegg 2: Mottaket skal påse at det er komfyrvakt i alle rom med kokemuligheter
Påleggene er lukket

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.
Alle pålegg er bekreftet lukket.

Utlendingsdirektoratet
21.12.2016

Bjørn Lillevolden
assisterende regiondirektør
Geir Brennvall
rådgiver

