Rapport fra
UDIs kontroll
av Hvalsmoen transittmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Hvalsmoen transittmottak
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, Regionkontor Øst, mai 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Hvalsmoen statlig transittmottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Hero AS

Mottaksnummer:

0613

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 500 (250 faste + 100 stykkpris+ 150 beredskap)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.02.2015 til 31.01.2019 ( mulighet for opsjon, 1+1 år)
I drift siden: 01.02.2015 av Hero AS

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Hero AS gjeldende fra 01.02.2015



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hero AS



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2016 og 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring 2017



Tilbakemeldinger fra Ringerike kommune



Meldt møte 07.04.2017 med følgende til stede:

Fra UDI: Hanne Siljeholm Christiansen og Nina Garby
Fra driftsoperatør: Vidar Torheim
Fra mottaket: Tove Brorson (mottaksleder) og øvrige ansatte under relevante fagområder

Kort oppsummering

Kontrollen ved Hvalsmoen transittmottak hadde fokus på følgende temaer:








Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035
(utvalgte punkter), 2008-044)
Krav til informasjonsarbeid i statlige transittmottak RS 2010-167
Krav til returarbeid i mottak RS 2012-019
Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot
barn og ungdom i statlig mottak RS 2010-085
Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll
Oppfølging av eksterne tilsyn

Pålegg

RS 2010-177 Krav til innkvarteringstilbud i statlige transittmottak.

Ett pålegg:
Krav: Punkt 3.4.2 b) Mottakets ansatte skal gjennomgå UDIs e-læringskurs om
brannsikkerhet i asylmottak, senest tre måneder etter ansettelse.
Det ble under gjennomgang av dokumentasjon avdekket at kun to ansatte ved Hvalsmoen
transittmottak har gjennomført UDIs e-læringskurs om brannsikkerhet i asylmottak.
Pålegg: Alle ansatte ved Hvalsmoen transittmottak skal gjennomgå UDIs e-læringskurs om
brannsikkerhet i asylmottak.

Frist: 1. juli 2017

Konklusjon
Det er gitt ett pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
frist 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.

Utlendingsdirektoratet
15.05.2017

Eirik Eide
regiondirektør

Nina Garby
seniorrådigver

