Rapport fra UDIs
kontroll
av Drevsjø asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Drevsjø 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, Juni 2019
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Drevsjø asylmottak

Driftsoperatør:

Engerdal Kommune

Mottaksnummer:

0405

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 130 plasser (104 faste + 26 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon:
Varighet på kontrakt:

01.07.15 til 30.06.21

I drift siden:

01.12.05

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Engerdal kommune



Tilbud fra Engerdal kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Engerdal kommune



Årsplan 2019



Årsrapport 2018



Budsjett 2019



Regnskap 2018



Egenerklæring registrert innen fristen 1.3.2019



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



Tilbakemeldinger fra Engerdal kommune



Møte med samarbeidsrådet 18.6.201



Tilbakemelding fra sju utvalgte barn



Tilbakemelding fra politidistriktet



Tilbakemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)



Øvrig dokumentasjon



Befaring av 18.6.2019



Meldt møte 18.6.2019 og 28.6.2019 med følgende til stede:
-

Fra UDI: Randi Parelius Nyheim og Lagina Høstmælingen

-

Fra Driftsoperatør: Terje Vestad

-

Fra mottak: Ralf Hedstrøm (mottaksleder), og øvrige ansatte (under relevante
punkter)

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


Samtaler med ungdommer



Databehandling, personvern og taushetsplikt (RS 2008-026)



Unge voksne menn



Etiske retningslinjer (RS 2008-032)



Plan og rapportering (RS 2008-044)



Fritidsaktiviteter



Boforhold og fellesarealer (RS 2008-031)



Bemanning og kompetanse (RS 2010-084)



Samarbeid med lokale instanser (RS 2008-054)

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra kontroller



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Kort oppsummering av funnene fra kontrollen av mottaksdriften
UDI vurderer at Drevsjø mottak er godt drevet, og de har et godt samarbeid med lokal
samfunnet og vertskommune. Det er positivt. Årets kontroll hadde fokus på barn og unge, og
gjennom samtaler med barn og ungdommer ble det fremhevet at skoletilbudet i Engerdal
kommune er meget godt.

Pålegg
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak
1 pålegg:
Mottaket har en relativ stor gruppe med eldre barn i alderen 13 til 16 år. Det er per i dag 13
ungdommer i alderen 13-16 år. Mottaket har ikke fellesarealer for sosialt samvær som er
tilpasset barn/ungdommer i denne alderen (jamfør pkt. 3.1.bokstav a i RS 2008-031)
Pålegg: Mottaket må sikre at alle aldersgruppene har tilgang til fellesarealer for sosialt
samvær. Dette kan gjøres ved å omdisponere bruken til allerede eksisterende fellesarealer,
slik at ungdommene kan ha egne tidspunkt for å bruke et av rommene.

Frist: 19.08.2019

Gjennomgang av pålegg fra tidligere kontroller
Drevsjø asylmottak hadde ingen pålegg i 2018

Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn
Drevsjø har ikke hatt eksterne tilsyn i dette året.
Konklusjon
Det er gitt 1 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
friste 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
03.07.2018

Siv Kjelstrup
regiondirektør
Lagina Høstmælingen
Rådgiver

