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Rapport fra kontroll av driften ved Sjøvegan 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, Region Nord, mai 2019 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn: Sjøvegan   asylmottak 

Driftsoperatør: Salangen Kommune    

Mottaksnummer:1901 og   

Antall plasser:  Ordinær avdeling: 136 plasser (109 faste + 27 stykkprisplasser) 

   Avdeling for enslig mindreårige: 30 plasser 

Kontraktsinformasjon: Varighet 21.09.15 til 20.09.21 og EM 01.01.19-20.03.22 

I drift siden1989. 

Rapporten er basert på  

• Kontrakt mellom UDI og Salangen kommune  

 

• Tilbud fra Salangen kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud 

 

 

• Årsplan 2019 

 

• Årsrapport 2018 

 

• Budsjett 2019 

 

• Regnskap 2018 

 

• Egenerklæring registrert 01.03.19 

 

• Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak 

(Sesam) 

 

• Tilbakemelding fra samarbeidsrådet  

 

• Møte med Kvinnegruppa 07.05.19 

 

• Tilbakemelding fra kvinnegruppa 

 

• Tilbakemelding fra politidistriktet 

 

• Tilbakemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

 



  
 

• Befaring av 4 boenheter. 

 

• Meldt møte 07.05.19 med følgende til stede: 

 

Fra UDI: Ygnacia Gonzalez, Margareth Heitmann Rasch og 

 Veronica Mikkelborg (observatør) 

 

Fra Driftsoperatør: Johnny Sagerup 

 

Fra mottak: Jenny Myrvoll (mottaksleder), og øvrig ansatte (under relevante punkter) 

Kort oppsummering 

Kontrollen ved Sjøvegan asylmottak hadde fokus på følgende temaer: 

• Barn og unge 

 

• Databehandling, personvern og taushetsplikt 

 

• RS 2008-044 Krav til plan, rapporterings og økonomiarbeid i statlige mottak 

 

• RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser. 

 

• RS 2008-031 Krav ti linnkvarteringstilbud i ordinære mottak 

 

• RS 2008-029 Krav til bruk av tolk og språkassistenter i ordinære mottak 

 

• RS 2011-044 Fordeling av asylsøkere fra transittmottak til ordinære mottak.  

 

• RS 2011-045 Rutiner for flytting mellom og fra ordinære mottak 

For alle mottak  

• Gjennomgang av pålegg fra kontroller 

 

• Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn 

Mottaket er godt drevet og det er etablert mange gode rutiner gjennom mange år. De har et 

nært og godt samarbeid med kommune som driftsoperatør og de har god tilgang på de 

kommunale tjenestene.  

Politiet melder at de har gode samarbeidsrutiner. Beboerne utrykker også at de er godt 

fornøyde med å bo på mottaket og de har et godt samarbeid med de ansatte.  

 

 



  
 

 

Pålegg  
  

RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlig mottak 
 
Mottaket har noen barnehageplasser, men ikke til alle barna. Jamfør pk 4 i RS 2011-011 skal 
alle barn fra to år og til grunnskolealder skal ha et tilrettelagt tilbud på minst tre timer per dag, 
mandag – fredag. I tillegg skal barn opp til 2 år ha et aktivitetstilbud når foreldre er opptatt 
med obligatoriske tiltak. Hvis kommunen ikke kan tilby plass i barnehage skal mottaket gi 
barn mellom 2 og 4 år tilbud i mottakets barnebase.  

 
Pålegg: Mottaket skal dokumentere hvordan de imøtekommer dette kravet. 
Frist: 15.07.19  

RS 2008-027, Krav til fritidsaktiviteter under opphold på mottak 
 
Mottaket kunne ikke gi oversikt over aktivitetsplan for barn for sommeren.   
Jamfør pkt. 3.2 i RS 2008-027, Krav til fritidsaktiviteter under opphold på mottak skal 
mottaket legge til rette for å følge opp at de ulike aldersgruppene har et fritidstilbud som 
ivaretar deres ønsker og behov, også i ferier.   
 
Pålegg: Mottaket skal sende inn en aktivitetsplan for barn for sommeren 2019. 

Frist:15.07.19.   
 
RS 2008-044 Krav til plan, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak.   
Det er vanskelig å få engasjert samarbeidsrådet i planarbeidet og mottaket sier selv at her 
kan de bli bedre. Jamfør pk.3.1.d i RS 2008-044 skal mottaket involvere beboernes 
representative organ i planleggingen av det beboerrettede arbeidet. 
 
Pålegg: Mottaket skal i større grad involvere beboerne i utarbeidelse av årsplan.  
Mottaket skal dokumentere hvordan de vil gjøre dette innen  
Frist: 01.07.19 
 

 
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak. 
  
Under befaring av boenheter, aktivitetsrom og uteareal så vi at det var dårlig vedlikehold av 
hytter knyttet til mottaket. Jmf.pkt 3.2a i RS 2008-031 skal mottaket disponere egnede lokaler 
for gjennomføring av informasjonsprogram og annet beboerrettet arbeid. Aktivitetshytten 
hadde knuste vinduer og manglende maling.  
 
Pålegg: Mottaket skal oppgradere aktivitetshytte, skifte ut knuste vinduer og male. Frist: 
01.09.19  
 
Beboerhytte var også dårlig vedlikeholdt, mangler maling, dører og vinduer ser ut til å være i 
dårlig stand. Jmf.pkt 2, i RS – 2008-031 skal botilbudet være nøkternt, men forsvarlig, og 
sikre beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet. 
Pålegg: Mottaket skal oppgradere denne hytten, male og eventuelt skifte ut vinduer og 
dører. 
Frist: 01.09.19 
 



  
 

Det var heller ikke tilfredsstillende lekeareal til barn. Ute hadde man et område knyttet til 

aktivitetshytte som bærer preg av manglende vedlikehold. Inne var det ingen lekeareal for 

barn. Jmf.pk 3.2.f i RS 200-031 skal mottaket ha trygge innen- og utendørs lekearealer for 

barn og tilstrekkelig plass innendørs til barns lek og fritidssysler. 

Pålegg: Mottaket skal dokumentere at de har trygge innen og utendørs lekearealer. 

Frist: 01.09.19 

Det var ikke oppslag om brann på fellesareal, kun på rommene og da med varierende grad 

av riktig språk. Jmf.pkt. 3.4.1 c skal mottaket ha branninstrukser oversatt til aktuelle språk og 

de skal være permanent oppslått og sikret. 

Pålegg: Mottaket skal dokumentere at de har branninstrukser permanent oppslått og sikret. 

Frist: 15.07.19 
 
Pålegge: Mottaket skal dokumentere at de har hengt opp branninformasjon på alle 
leiligheter, de skal også ha rutiner for at de får opp branninformasjon på riktig språk på alle 
rom.  
Frist: 01.07.19  
 
På befaring og i samtale med kvinnegruppa på mottaket fremkom det at det ikke var gode 
nok lekeareal for barn. Jamfør pk  
  
Pålegg: Mottaket skal dokumentere at de har lekeareal for barn – både inne og ute.  
Frist: 15.06.19  
 

Konklusjon  

Det er gitt 9 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 

04.06.19 

 

Veronica Mikkelborg 

regiondirektør 

Ygnacia Gonzalez 

rådgiver 


