Rapport fra
UDIs kontroll
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Rapport fra kontroll av driften ved Hvalstad EM 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, RKØ, mai 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Hvalstad asylmottak EM transitt

Driftsoperatør:

Hero Norge AS

Mottaksnummer:

0228

Antall plasser:

Avdeling for enslig mindreårige: 56 faste plasser, 14 stykk pris

Kontraktsinformasjon: Gjeldende avtale fra 01.04.2013, utløp 01.04.2018 (pluss 1 års
opsjon)
I drift siden 23.12.2002

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og gjeldende fra 01.04.2013,



Tilbud fra 01.04.2013 om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Årsplan år 2017



Årsrapport år 2016



Budsjett år 2017



Regnskap år 2016



Egenerklæring registrert for 2017



Tilbakemeldinger fra Asker barnevernstjeneste



Tilbakemelding fra Borgen ungdomsskole



Tilbakemelding fra Fylkesmannen



Øvrig dokumentasjon/innsendte dokumenter



Meldt møte 05.05.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Jorid Hervik og Laila M. Smith.

Fra Driftsoperatør: Torleiv Broch-Austvold
Fra mottak: Mottaksleder Ole Valen, og fem øvrige ansatte

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


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 2012-018: Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige
mindreårige beboere i ordinære statlige mottak



RS 2012-019: Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak



Tilbakemeldinger fra møte med beboere



Tilleggsavtale til driftsavtale: Styrking av barnefaglig bemanning og kompetanse med
en ekstra barnefaglig stilling for 2017.

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og beboerrepresentanter: UDI mottok i forkant
av kontrollen skriftlige tilbakemeldinger fra Asker barnevernstjeneste, Borgen ungdomsskole
og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samtlige meldte om godt samarbeid med mottaket.

UDI hadde 05.05.2017 møte med seks beboere på mottaket i 2 grupper fordelt etter kjønn og
nasjonalitet. Informasjon fra beboergruppene ble tatt opp med driftsoperatør, mottaketleder
og øvrige ansatte under kontrollmøtet.

Pålegg
RS 2011-034: Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
I henhold til punkt 2.3. Krav til særkontaktenes arbeid, skal den enkelte beboer i et
transittmottak ha faste kontakter i personalet og mottaket skal forsikre seg om at alle enslige
mindreårige vet hvem som er deres kontakt.
1 pålegg: Alle beboere skal ha kjennskap til hvem som er sine faste kontakter i personalet.
UDI skal ha tilbakemelding innen fristen på hvordan pålegget er blitt lukket.
Frist: 05.06.2017

Konklusjon
Det er gitt 1 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
frister for retting av manglene, jf. driftsavtalens punkt 14.2. Uavhengig av ilagte pålegg og
retting av disse, vil UDI vurdere alle funn mot driftsavtalens punkt 14, herunder eventuelle
sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.

Utlendingsdirektoratet
19.05.2017 (dato for rapportutsending)

Eirik Eide,
Regiondirektør
Jorid Hervik,
Rådgiver

