Tilsyn/
etterkontroll
For Åkershagan EMA transittmottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Åkershagan EMA transittmottak
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 Øst, februar 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Åkershagan transitt mottak for enslig mindreårige asylsøkere

Driftsoperatør:

Hero Norge AS

Mottaksnummer:

0450

Antall plasser:

Faste plasser: 56 plasser
Stykkprisplasser: 14 plasser

Kontraktsinformasjon: Varighet 13.01.16 til 31.05.17
I drift siden 3.08.15 etter en direkteanskaffelse.

Rapporten er basert på
Kontrakt mellom UDI og Hero Norge AS gjeldende fra 13.01.16
Tilbud fra Hero Norge AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hero Norge AS
Årsplan år 2017
Budsjett 2017
Egenerklæring registrert februar 2017
Aktivitetsplan - ukeplaner
Rutiner for ankomstsamtaler
Rutiner for informasjonsprogram
Turnus for februar 2017
Faktisk tilstede på mottaket siste to uker
Stillingsbeskrivelse sosialkonsulent
Arbeidsbeskrivelse særkontakter
Meldt tilsynsmøte 13.02.17 med følgende til stede:
Fra UDI: Mari L Vetlejord, Karianne D. Fageraas og Anne Mai L Fjulsrud.
Fra Driftsoperatør: Ketil Blinge
Fra mottak: Frode Sam Hauen (mottaksleder), nestleder/økonomi, aktivitetsleder, miljøterapeut,
logistikkarbeider og informasjons-/returansvarlig.

Kort oppsummering
Tilsynet på Åkershagan transittmottak for EMA hadde fokus på følgende fellestemaer:
RS 2011-0042: Krav til bemanning og kompetanse i transittmottak
RS 2011 - 034: Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
RS 2011 - 002: Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres
ankomst til, og flytting fra mottak samt permisjonssøknader
RS 2010-165: Krav til informasjonsarbeid i transittmottak
RS 2012-019: Krav til returarbeid i mottak
I tillegg ble følgende punkter fra tilbud/forhandlinger/kontrakt fulgt opp
På grunn av lave ankomster den siste tiden har UDI måtte si opp flere mottak. Åkershagan er
ett av de mottakene som har fått oppsigelse med sluttdato 31.05.17. UDI region Øst ønsker
likevel å ha et trykk på de mottakene som har fått oppsigelse for å sikre at mottaket
fremdeles holder et høyt nivå så lenge kontrakten med UDI er gjeldene. Mottaket viste på
alle måter at det er et fungere mottak som ikke er i nedbyggingsmodus.
Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere hadde bare positive bemerkninger å komme med.
Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert.
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