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DELPROSESSPLAN 

FOR  

AVVIKLING AV HATTFJELLDAL 

ASYLMOTTAK 

 
 

BAKGRUNN 

UDI har sagt opp avtalen med Hattfjelldal kommune om drift av Hattfjelldal statlige mottak. 

Oppsigelsestiden er 3 mnd. Den relativt korte oppsigelsestiden forutsetter at arbeidet med 

avvikling av mottaket igangsettes umiddelbart. I forbindelse med avvikling av mottaket er det 

mange oppgaver som skal gjennomføres. Dette knytter seg hovedsakelig til tømming, rydding 

og rengjøring av lokaler, samt lagring av inventar og utstyr.  

 

MÅL 
Avviklingen av Hattfjelldal mottak skal gjennomføres planmessig, slik at oppgavene 

prioriteres etter viktighet. Avviklingen skal gjennomføres av mottakets ansatte og del-

planlegges slik at den daglige drift går tilnærmet som normalt.  

 

Formål: 

Sikre at alle arbeidsoppgaver blir identifisert og gjennomført kvalitetsmessig og innen gitte 

tidsfrister. 

 

Resultatmål: 

 Alle leide bygg/objekter skal være ryddet og vasket og klar til overtakelse innen gitte 

tidsfrister. 

 Egeneide bygg skal være ferdig ryddet og vasket innen 15.desember 2016 

 Lagring av utstyr/inventar systematiseres slik at det blir oversiktlig og lett å håndtere i 

ettertid. 

 

Prosessmål: 

 Riktig tidsmessig prioritering av arbeidsoppgaver. 

 Kvalitetsmessig arbeid. 

 

FORUTSETNINGER 

 Motiverte og konstruktive deltakere 

 Ansatte frigjøres fra daglige oppgaver til å kunne delta i avviklisoppgaver. 

 Ivaretakelse av ansattes helse og sikkerhet. 
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INTERESSENTER 

 

 Medspillere Motstandere 

Vil bli sterkt påvirket av 

prosessen 
 Ansatte på mottaket 

 NT 

 Utleiere 

 

Blir ikke direkte/særlig 

berørt 
 Beboere  

 

 

ORGANISERING AV ARBEIDET 

 

 
 

 

ROLLEBESKRIVELSER 

 

Styringsgruppe: 

Styringsgruppen er delprosessens bestiller, samtidig som den skal ta beslutninger underveis i 

arbeidet. Styringsgruppen er prosjektlederens nærmeste overordnede organ, og er styrende 

part i plan- og prosjektarbeidet. 

 

Styringsgruppen skal: 

 Sørge for at mandat og mål er klart før prosjektet detaljplanlegges og igangsettes. 

 Sørge for at deltakerne fritas for andre oppgaver og gis de nødvendige ressurser til 

arbeidet. 

 Behandle større endringer i prosjektets fremdrift 

 Ta strategiske beslutninger underveis i prosessen. 

 

  

Styringsgruppe

Strategisk ledergruppe

Prosjektleder

Jim Ingebrigtsen

Arbeidsgruppe

Ansatte ved mottaket
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Prosjektleder: 

Prosjektleders oppgave er å lede og gjennomføre prosjektet i samsvar med vedtatte mål. Skal 

ha ansvaret for å velge medarbeidere til arbeidsgrupper. Skal fordele oppgaver og følge opp at 

oppgavene gjennomføres. I tillegg skal prosjektleder: 

 Tilrettelegge for at prosjektmedarbeiderne kan utføre jobben sin. 

 Ha det operative ansvaret og daglige ansvaret som innebærer å lede prosjektgruppen 

og motivere til innsats. 

 Delta i det praktiske arbeidet når det er nødvendig. 

 Rapportere og legge frem vesentlige endringer til styringsgruppen. 

 Sørge for god informasjon og kommunikasjon både innad i delprosessen, til 

styringsgruppen og til øvrige ansatte. 

 

Prosjektgruppe 

Deltar i det daglige arbeidet, og gjennomfører arbeidsoppgavene i henhold til delplaner. Tar 

initiativ og finner praktiske løsninger innenfor arbeidsplan. Informerer og kommuniserer med 

prosjektleder og deltakere i arbeidsgruppen. 

 

BYGNINGER/LOKALER 

 

 

Leide lokaler: 
 

Hotellet: 

 

Hotellet leies av Hattfjelldal Vekst AS til mottak, innkvartering av flyktninger, og kontorer. I 

tillegg til dette brukes areal i kjeller til undervisningsrom og lager. Husleieavtalen er sagt opp 

og utløper 30.11.2016. Hattfjelldal Mottak vil være tømt for beboere før 01.12.2016, og det 

vil derfor ikke være behov for hotellet til mottaksdrift etter denne datoen.  

 

Det er gjort henvendelse til Hattfjelldal Vekst AS om hvorvidt hotellet skal tilbakeføres det 

opprinnelige før overlevering (dvs. fjerning av «kontorbåser» og vegg mellom lobby og 

boenhetene). Hattfjelldal Vekst ønsker at kontorene ikke skal rives fordi det ennå ikke er 

andre aktuelle leietakere og at evt. fremtidig leieformål ikke er avklart. Eventuell fjerning av 

kontorer m.m. må kommunen få beskjed om før 15.11.2016.  

 

Hattfjelldal Mottak har kjøpt alt inventaret i hotellet. Utstyr/inventar som ikke umiddelbart 

overføres til andre avdelinger i kommunen legges på lager (Krutfjell).  

 

Hotellet benyttes også til voksenopplæring (grupperom og kontorplasser). Av praktiske 

årsaker vil disse fasilitetene beholdes «i drift» til 15. nov. Innen den tid vil de fleste beboere 

være flyttet slik at egne lokaler kan innredes for formålet. Det vil følgelig være naturlig at 

mottaksdriften foregår fra hotellet inntil 15.nov. Tømming og rydding av inventar som ikke 

brukes i driften vil bli gjennomført ihht tidsplan. 

 

Steinsletten: 

Lokalene er sagt opp og leieforholdet utløper 31.10.2016. Lokalene tømmes for evt. inventar 

som tilhører mottaket, ryddes og vaskes. 
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Kommunens egne lokaler: 

 
Olsenbygget 7C: 

Leiligheten tømmes for evt. inventar. Noe utstyr lagres og noe kastes. Lokalene vaskes ned 

dersom ekstra soverom ikke skal rives. Leiligheten skal klargjøres for evt. nye bosettere. 

 

Grubben Grendehus 

Lokalene tømmes for senger og evt. annet utstyr som tilhører mottaket. Rydding og vasking. 

Blir prioritert da grendelaget ønsker lokalene disponible.  

 

Elgstien 8C: 

Ryddes og vaskes ned når beboere er har flyttet. 

 

Bj. Aaslids vei 14D: 

Tømes for evt. inventar. Leiligheten skal renoveres. 

 

Olsenbygget 7D: 

Ryddes og vaskes når beboere har flyttet ut. 

 

Krutfjell: 

Benyttes som lager. Her lagres alt av inventar og utstyr som tilhører mottaket. 

 

Kappfjell: 

Rommene og fellesareal ryddes og vaskes etter at beboere har flyttet ut. 

 

Børgefjell: 

Rommene og fellesareal ryddes og vaskes etter at beboere har flyttet ut. 

 

Nabben: 

Rommene og fellesareal ryddes og vaskes etter at beboere har flyttet ut. 

 

Hatten: 

Rommene og fellesareal ryddes og vaskes etter hvert som beboere har flyttet ut.  

 

Annet utstyr 

Startpakker til nyfødte og babysenger gjøres disponible for NAV og lagres på Krutfjell. 

Kjøkkenpakker selges til andre mottak dersom det er mulig. Noen enheter overføres til NAV. 

Annet inventar og utstyr som kan brukes til leiligheter for bosatte avklares med Siv Sørdal. 

 

Abonnementer 

Telefon, breiband og TV abonnementer sies opp. Det avklares hvorvidt noen av 

abonnementene kan flyttes til andre brukere. 
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FREMDRIFTSPLAN 

 

Oppgave Ansvarlig Kommentar Frist 

Rydde/vaske Steinsletten Prosjektleder  31.10.2016 

Rydde/vaske Olsenbygget 

7C 

Prosjektleder  23.09.2016 

Flytt beboere fra Hatten Prosjektgruppe  01.11.2016 

Rydde/vaske Grubben 

gr.hus 

Prosjektleder  30.09.2016 

Rengjør beboerrom Prosjektleder Fortløpende 31.12.2016 

Riving kontorer Hotellet Prosjektleder Aklares med H-

vekst 

15.11.2016 

Tømme lager kjeller hotell Prosjektleder  08.11.2016 

Frigi utstyr/inventar til 

bosettere 

Siv S. 

/Prosjektleder 

 08.11.2016 

Salg Frysecontainer Prosjektleder  30.11.2016 

Startpakker til nyfødte Prosjektleder Overføres Nav 08.11.2016 

Babysenger og madrasser Prosjektleder Nav/utstyrssentral 08.11.2016 

Hvitevarer Prosjektleder Lagres Krutfjell 30.10.2016 

Senger Prosjektleder Lagres Krutfjell 30.10.2016 

Øvrig møbler/utstyr Prosjektleder Lagres Krutfjell 08.11.2016 

Sykler/fritidsutstyr Prosjektleder Lagres/overføres 30.10.2016 

Elgstien 8C –vasking Prosjektleder Når beboere har 

flyttet 

08.11.2016 

BJ.Aaslids vei 14D – 

tømming 

Prosjektleder Når beboere har 

flyttet 

30.11.2016 

Kjøkkenpakker Prosjektleder Selges? 30.11.2016 

Klargjøre Hatten for 

voksenopplæring 

Prosjektleder  15.11.2016 

Rydde og vaske hotellet Prosjektleder  15.11.2016 

Olsenbygget 7D – rydde og 

vaske 

Prosjektleder Når beboere har 

flyttet 

30.11.2016 

Abonnement telefon Prosjektleder Sjekkes med IT 30.11.2016 

Abonnement Breiband Prosjektleder Sjekkes med IT 30.11.2016 

Abonnement Canal Digital Prosjektleder  31.10.2016 

Abonnement Riks TV Prosjektleder Evt flytte 

abonnement 

30.06.2017 

 

 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER 

 

 Aktiv deltakelse fra involverte parter 

 Enighet om prioritering av arbeidsoppgaver 

 Gjennomføring av oppgaver innen gitte frister 
 


