Rapport fra
UDIs kontroll
av Bankplassen asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Bankplassen 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 asylmottak.
Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke et
helhetsbilde av driften av mottaket.
Rapporten betraktes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker fra rapporten er mottatt.
Endelig rapport er offentlig og vil bli publisert på UDIs hjemmesider. Rapporten vil også bli
sendt til aktuelle samarbeidspartnere.

Rapport, Region Nord, september 18
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Bankplassen asylmottak

Driftsoperatør:

Bankplassen AS

Mottaksnummer:

1802

Antall plasser: Ordinær avdeling: 182 (152faste + 30 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.09.16 til 31.12.19 (eventuelt kommentere mulighet for opsjon)
I drift siden 1987

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Bankplassen AS gjeldende fra 01.09.16



Tilbud fra Bankplassen om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Årsplan 2018



Årsrapport 2017



Budsjett 2018



Regnskap 2017



Egenerklæring registrert 01.03.18



Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak
(Sesam)



Tilbakemeldinger fra Hadsel kommune



Møte med samarbeidsrådet 05.09.18



Tilbakemelding fra politidistriktet



Tilbakemelding fra IMDi





Øvrig dokumentasjon
Meldt møte 05.09.18 med følgende til stede:
Fra UDI: Arnt Ole Andreassen og Ygnacia Gonzalez.
Fra Driftsoperatør: Per Bendiksen og David Bendiksen
Fra mottak: Tove Eidissen (mottaksleder), og øvrig ansatte (under relevante punkter).
I tillegg møtte tidligere mottaksleder Frank Karlsen.

Kort oppsummering
Kontrollen ved Bankplassen asylmottak hadde fokus på følgende temaer:







Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035
(utvalgte punkter), 2008-044)
Sikkerhet og trygghet, lokalsamfunnsarbeid, herunder beboermedvirkning og
informasjonsarbeid (RS 2008-031 (utvalgte punkter), RS 2008-054, RS 2008-034, RS
2017-002)
RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak
RS 2012-019 Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak
RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra kontroller



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg
RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
1 pålegg:
Mottaket skal, jmf pkt 9 i RS 2017-002, registrere deltakelse i SESAM. Det fremkommer ikke
i SESAM hvor mange timer den enkelte har fått av informasjon pr. måned.
Pålegg: Mottaket skal registrere antall timer gitt pr. måned i SESAM.
Frist:15.10.18

2 pålegg
Alle boenheter har trådløst nett, men mottaket kan ikke dokumentere at alle barn og unge
har tilgang til nettbrett/pc. Mottaket skal, jmf.pk 7, legge til rette for at barn og unge har
tilgang til pc/nettbrett hver dag til klokken 19:00.
Pålegg: Mottaket skal dokumentere hvordan de legger til rette for at kravet om tilgang på
Pc/nettbrett hver dag til barn og unge.
Frist: 15.10.18
Konklusjon
Hvis det er gitt pålegg:
Det er gitt 2 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.

Utlendingsdirektoratet
27.09.18

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Ygnacia Gonzalez
Rådgiver

