Tilsyn/
etterkontroll
For Rognan statlige mottak

Rapport fra tilsyn / etterkontroll for Rognan 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 Nord, april og 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Rognan statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Hero as

Mottaksnummer:

1834

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 240 (192 faste + 48 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon:

Varighet 01.04.14 til 31.03.17, opsjon 20.09.15 til 31.03.17

I drift siden

18.03.02

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Hero as gjeldende fra 01.04.14



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



Årsplan 2016



Årsrapport 2015



Budsjett 2015 og 2016



Forenklet regnskap 2015



Egenerklæring registrert 29.02.16



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 13.04.16



Tilbakemelding fra IMDi regional enhet



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 13.04.16 med følgende til stede:
Fra UDI: Morten Andersen og Ellen Iversen.
Fra Driftsoperatør: regionsjef Marita Thomassen, Hero as
Fra mottak: Harald Isaksen (mottaksleder),og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering
Tilsynet på Rognan 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 2008-34 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
RS 2008-031 Krav til innkvartering (trygghet og sikkerhet)
RS 2014-024 Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige
hendelser
RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak
RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende
adferd mot barn og ungdom i statlige mottak
RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak
RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak:
kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemminger
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 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak

1 pålegg:
Brannalarm utløst under møtet med samarbeidsrådet. Ingen i møtet registrerte alarmen.
Møtet ble avholdt i personalets lunch-/møterom.
Pålegg: Brannalarm må være forskriftsmessig.
Frist: 20.04.16

Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll
Ikke avholdt tilsyn forrige år.
Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn
Ingen eksterne tilsyn vært avholdt.

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt 1 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
frister for retting av mangler, 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
18.04.16

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Morten Andersen
rådgiver

