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Rapport fra kontroll av driften ved Vang 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, Regionkontor Indre Østland, april 2018 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn:   Vang asylmottak 

Driftsoperatør:  Hero Norge AS  

Mottaksnummer: 0513 

Antall plasser:  Ordinær avdeling: 180 (144 faste + 36 stykkprisplasser), 30 

opsjonsplasser 

Kontraktsinformasjon: Varighet 1.1.2016 til 31.12.2018 (med mulighet for opsjon ytterligere 

tre år) 

I drift siden 1999. 

 

Rapporten er basert på: 

 Kontrakt mellom UDI og Hero Norge AS gjeldende fra 1.1.2016. 

 

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

 

 Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hero Norge AS 

 

 Årsplan 2018 

 

 Årsrapport 2017 

 

 Budsjett 2018 

 

 Regnskap 2017 

 

 Egenerklæring registrert innen fristen 1. mars 

 

 Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak 

(Sesam) 

 

 Tilbakemeldinger fra Vang kommune  

 

 Tilbakemelding fra samarbeidsrådet  

 

 Møte med samarbeidsrådet 17.4.2018 

 



  
 

 

 Tilbakemelding fra IMDi 

 

 Øvrig dokumentasjon 

 

 Befaring av mottakets fellesarealer 17.4.2018 

 

 Meldt møte 17.4.2018 med følgende til stede: 

 

Fra UDI: Randi Parelius Nyheim og Mette Ødegaard. 

 

Fra driftsoperatør: Kjetil Blinge 

 

Fra mottak: Bente Dalåker (mottaksleder, delvis sykmeldt), Jan Åge Bakke 

(fungerende mottaksleder) og øvrig ansatte (under relevante punkter) 

 

Kort oppsummering 

Kontrollen ved Vang asylmottak hadde fokus på følgende temaer: 

 RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak 

 RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak 

 RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak 

 RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak (med 
unntak av økonomi) 

 RS 2008-031 Krav til innkvartering (trygghet og sikkerhet) 

 RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige 
hendelser 

 RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak  

 RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak: 
kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemminger 

 RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være 
utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap 

Kort oppsummering av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere: 

- Vang kommune har gitt en fyldig og positiv tilbakemelding og beskriver samarbeidet 

med mottaket som meget godt. Det er jevnlige møter mellom kommunen og mottaket. 

Læringssenteret tilbyr asylnorsk og samfunnskunnskap med mulighet til å ta 

eksamen. Det er fire ulike grupper etter nivå, og det jobber fire lærere med asylnorsk 

(40-60% stilling). Barnehagetilbudet gjelder 4-5 åringer, men de har også hatt barn 

ned til 2 år. Utfordringen for både barnehage og skole er at mange barn bor så vidt 

kort tid på mottaket at de får for kort tid til å bli integrert. Frivilligsentral og bibliotek har 

mange tilbud/aktiviteter til beboerne på mottaket, også flerkulturelle aktiviteter. Det 

arrangeres fire ukers fritidsklubb for barn om sommeren. Beboerne utgjør 30% av 

«arbeidsstokken» ved frivilligsentralen, og mange beboere ved mottaket deltar som 

frivillige på festivalen «Vinjerock».  



  
 

- Samarbeidsrådet ved mottaket gir i sin skriftlige tilbakemelding uttrykk for at rådet 

fungerer hensiktsmessig, og at beboerne har et godt samarbeid med de 

mottaksansatte. Beboerne har innflytelse på aktivitetstilbudet ved mottaket, de bidrar 

til konfliktløsning og er også involvert i forskjellig dugnadsarbeid på mottaket. Dette 

ble bekreftet i møte mellom UDI og samarbeidsrådet 17.4.  

 

Konklusjon  

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

 

Utlendingsdirektoratet, 28.5.2018 

 

Siv Kjelstrup 

regiondirektør  

Mette Ødegaard 

seniorrådgiver 


