Rapport fra
UDIs kontroll
av Hvalstad asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Hvalstad asylmottak
UDI gjennomgår 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, Hvalstad, 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere

Driftsoperatør:

Hero Norge AS

Mottaksnummer:

0028

Antall plasser:

Faste plasser for enslige mindreårige: 56 plasser
Stykkprisplasser: 14 plasser

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.04.2013 til 01.04.2017. Første 2 års opsjon utløst, siste
års opsjon ikke tatt i bruk.
I drift siden 23.12.02

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Hero Norge AS gjeldende fra 01.04.2013



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hero Norge AS



Årsplan år 2017



Årsrapport år 2016



Budsjett år 2017



Regnskap år 2016



Egenerklæring 2017



Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus



Refusjonskrav for januar 2017



Øvrig dokumentasjon



Ingen møte med driftsoperatør ble gjennomført, kontrollrapport er basert på
gjennomgang av ovennevnte dokumentasjon.

Ansvarlige for kontroll fra UDI: Jorid Hervik og Karianne Danielsen Fageraas

Kort oppsummering
Kontrollen ved Hvalstad transittmottak hadde fokus på følgende temaer:


Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold:
RS 2008-035
RS 2008-044



Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Kort oppsummering av funnene fra kontrollen av mottaksdriften
I 2017 har UDI gjennomført kontroll 2 med fokus på omsorg på Hvalstad transittmottak. 2017
har vært preget av lave ankomster av enslige mindreårige asylsøkere og gjennomgående
lavt belegg i forhold til kapasitet på Hvalstad. UDI har besluttet at den administrative
kontrollen for 2017 skulle baseres på innsendt dokumentasjon, dette blant annet på grunnlag
av at hovedfokus for denne kontrollen er økonomiske forhold som kan gjennomgås uten
møte med driftsoperatør og mottaksansatte.

Pålegg
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
I henhold til RS 2008-044V7 Rutiner for økonomiske krav til UDI skal refusjonskrav for
reise og transportutgifter kunne spores tilbake til den enkelte beboer ved at DUFnr eller UDI
regnr føres på bilagene.
Pålegg 1: I gjennomgått refusjonskrav fra januar 2017 mangler ett av bilagene under
transportkravet påført registreringsnummer eller DUF nummer.
Frist: umiddelbart

RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak,
Det skal i henhold til RS 2008-035V5, Rutiner for opprettelse og håndtering av
personmapper og beboermapper opprettes personmappe på alle beboere i asylmottak.
Personmappen skal følge beboer gjennom hele oppholdet i statlig mottak. Det er et krav at
personalmappen skal inneholde blant annet:


UDIs skjema for transporterklæring for forskuttering av barnetrygd, signert. (Original
fram til søknad om barnetrygd, deretter kopi). Gjelder for gravide, familier med barn
under 18 år og enslige mindreårige asylsøkere.

Pålegg 1: I stikkprøve av 5 tilfeldig utvalgte beboere på mottaket mangler 1 av 5 registrering
i Sesam på skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd, jf. RS 2008-035V4.
Frist: umiddelbart
I henhold til RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i
statlig mottak, regulerte satser 2017 skal det søker særskilt til UDI om tilleggsytelser i
transittmottak som er nødvendig for en persons liv og helse, jf. punkt 6.2 i rundskrivet.
Pålegg 2: I innsendt refusjonskrav for januar 2017 er en faktura fra optiker for en beboer ved
mottaket lagt under bilag for direkte refunderbare ytelser, vi viser til at det kreves søknad om
tilleggsytelser jf. RS 2008-035V1 til dekning av briller til beboere i asylmottak. Vi viser videre til
at alle ytelser til beboere skal være i tråd med UDIs reglement for økonomiske ytelser til
beboere i statlig mottak, jf. RS 2008-044V7 Rutiner for økonomiske krav til UDI.

Frist: umiddelbart

Konklusjon
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 mot driftsavtalens pkt. 14, herunder eventuelle
sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.
Eventuelle tilleggskommentarer (for eksempel hvis behov for at tema skal tas opp med DRO
i egen sak, behov for reforhandling av kontrakt osv.)
Utlendingsdirektoratet
07.12.2017

Erik Eide,
regiondirektør
Jorid Hervik
Rådgiver

