Rapport fra
UDIs kontroll
av Hobøl asylmottak, tilrettelagt avdeling

Rapport fra kontroll av driften ved Hobøl asylmottak, tilrettelagt avdeling
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 Indre Østland, januar 2019
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Hobøl asylmottak

Driftsoperatør:

Ostra Consult AS

Mottaksnummer:

Ordinær avdeling: 0109
Tilrettelagt avdeling: 0150

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 130 (100 faste + 30 stykkprisplasser)
Tilrettelagt avdeling: 20 plasser

Kontraktsinformasjon:
Varighet: 15.2.2013 til 15.2.2019, forlenget til 31.3.2019
I drift siden: 1.2.2002

Rapporten er basert på:


Kontrakt mellom UDI og Ostra Consult AS gjeldende fra 15.2.2013



Tilbud fra Ostra Consult AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Ostra Consult AS



Årsplan 2018



Årsrapport 2017



Budsjett 2018



Regnskap 2017



Egenerklæring registrert innen fristen



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



Tilbakemeldinger fra Hobøl kommune



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Tilbakemelding fra IMDi



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 29.11.2018 med følgende til stede:
Fra UDI: Lagina Høstmælingen, Lene Nordli og Randi Parelius Nyheim
Fra Driftsoperatør: Olav Strand
Fra mottak: Ruth Kielland (mottaksleder) og øvrige ansatte (under relevante punkter)

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







RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser
RS 2010-196 Krav til oppfølging av beboere på tilrettelagt avdeling
RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige
hendelser
Samtale med to beboere fra tilrettelagt avdeling

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra kontroller



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Kort oppsummering av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere:




Flere instanser fra Hobøl kommune har gitt en fyldig tilbakemelding. Både
barneverntjenesten, barnehage og tildelingsteamet for helse- og omsorgstjenester gir
uttrykk for at de er godt fornøyd med samarbeidet med mottaket.
Samarbeidsrådet gir uttrykk for at rådet fungerer bra. Det er deltakere fra tilrettelagt
avdeling med i samarbeidsrådet. De deltar i arbeidet med årsplanen (planlegging av
beboerrettede aktiviteter), og beboere gjør ulike oppgaver på mottaket som
dugnadsarbeid og arrangering av kulturkvelder.

Konklusjon
Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert.

Utlendingsdirektoratet
11.01.2019

Siv Kjelstrup
regiondirektør
Randi Parelius Nyheim
seniorrådgiver

