Rapport fra
UDIs kontroll
av Nome asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Nome 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, RKS, februar 2019
Mottaksinformasjon:
Mottaksnavn: Nome asylmottak
Driftsoperatør: Nome kommune
Mottaksnummer: 0806
Antall plasser: Ordinær avdeling: 180 (144 faste + 36 stykkprisplasser)
Opsjonsplasser: 30 (24 fast + 6 stykkpris)
Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.2014 til 31.12.2019, opsjon 1 - 20.08.18 31.12.19
I drift siden 01.04.2003

Rapporten er basert på



Kontrakt mellom UDI og Nome kommune gjeldende fra 01.01.2014
Tilbud fra Nome kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Nome kommune



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 Nome kommune



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 26.11.2018



Tilbakemelding fra kvinnegruppa



Tilbakemelding fra politidistriktet



Tilbakemelding fra IMDi



Innsendt dokumentasjon etter kontrollmøte



Befaring av fem bygninger med leiligheter, dobbeltrom og enkeltrom



Meldt møte 26.11.2018 med følgende til stede:
Fra UDI: Anette Thonhaugen og Anne Sophie Vinje
Fra Driftsoperatør: Assisterende rådmann
Fra mottak: Mottaksleder Anne C. Stokken og øvrig ansatte

Kort oppsummering
Kontrollen ved Nome 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 2017-002 (utvalgte punkter), RS 2008-054, RS 2008-034, RS
2017-002)
Krav til fritidsaktiviteter (RS 2008-027)
Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak (RS 2012-019).
Gjennomgang av pålegg fra tidligere kontroller
Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg :
RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
Funn: Mottaket har ikke en skriftlig plan utover årsplanen og andre spredte dokumenter som
beskriver gjennomføringen av informasjonsprogrammet., jfr. RS 2017-002, pkt. 4
Pålegg: DRO må sørge for at mottaket utarbeider en skriftlig plan for informasjonsarbeidet i
henholdt til pkt. 4 i gjeldende rundskriv.
Frist: Utbedret.

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 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
19.02.19

Tormod Stavenes
regiondirektør
Anette Thonhaugen
rådgiver

