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Rapport fra kontroll av driften ved Setermoen 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, RKN, juni 2019 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn:   Setermoen asylmottak 

Driftsoperatør:  Setermoen mottak AS  

Mottaksnummer: 1907 

Antall plasser:  Ordinær avdeling: 150 plasser (120 faste + 30 stykkprisplasser) 

   Tilrettelagt avdeling: 20 plasser 

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.16 til 31.12.21 

I drift siden 19.04.99. 

 

Rapporten er basert på 

 Kontrakt mellom UDI og Setermoen mottak AS  
 

 Tilbud fra Setermoen mottak AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud 
 

 Årsplan 2019 
 

 Årsrapport 2018 
 

 Budsjett 2019 
 

 Regnskap 2018 
 

 Egenerklæring 2019 fra Sesam 
 

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

 Tilbakemelding fra samarbeidsrådet  
 

 Møte med samarbeidsrådet 04.06.19 
 

 Tilbakemelding fra politidistriktet 
 

 Telefonmøter med mottaksleder og med fagansvarlige ved mottaket 
 



  
 

 Befaring av Setermoen mottak 
 

 Meldt møte 04.06.19 med følgende til stede: 
 
Fra UDI: Margareth Heitmann Rasch, Laila Signora Jensen og Jo Sigurd Aurvoll 
 
Fra Driftsoperatør: Tor Einar Svendsen 
 
Fra mottak: Sami Hajzeri (mottaksleder), og øvrig ansatte 

 

Kort oppsummering 

Kontrollen hadde fokus på følgende temaer: 

 Barn og unge 
 

 Databehandling, personvern og taushetsplikt 
 

 Unge menn 
 

 Tilrettelegging 

For alle mottak  

 Gjennomgang av pålegg fra kontroller 
 

 Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn 
 

I tillegg ble følgende punkter fra tilbud/forhandlinger/kontrakt fulgt opp: 

 Krav til barnebase 

Kort oppsummering av funnene fra kontrollen av mottaksdriften. 

I våre øyne et svært veldrevent mottak. God innkvartering, gode rutiner, stor fleksibilitet i 
innkvartering og dyktige medarbeidere. 

Pålegg  

RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak 

1 pålegg: 



  
 

Driftsoperatør har oppgitt at han har stengt mottakets barnebase fordi det er uforsvarlig å gi 
så mange barn som nå er i målgruppen et tilrettelagt tilbud 3 timer om dagen, fem dager i 
uken uten å investere i ekstrabemanning og utvidede lokaler. Dette mener driftsoperatør er 
urimelig å bekoste uten tilleggsbevilgning. UDI RKN velger å gi pålegg om å gjenopprette en 
barnebase (jamfør pkt. 3.2 c i RS 2008-031). Vi viser også til RS 2011-011 pkt 4, Krav til 
tiltak for barn under skolepliktig alder som kontekst for hva barnebasen må inneholde, 
dersom mottaket ikke kan sikre kravet på annen måte. 

Pålegg: Setermoen mottak må reetablere barnebasen på mottaket 

Frist: 31.08.19 

 

Gjennomgang av pålegg fra tidligere kontroller 

3 pålegg: 

Mottaket fikk i fjor pålegg om å registrere informasjonsarbeidet i Sesam. Kravet er å gi 
minimum 8 timer informasjon per beboer per måned. Mottaket fikk også pålegg om å gi 
opplæring til språkassistenter og i å trekke beboere som ikke deltar i informasjonsmøtene 
trekk i basis. 

Alle disse tre påleggene ble lukket innen fristen. 

 

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.  

Driftsoperatør har varslet at det kan være behov for reforhandling av kontrakt dersom UDI 
insisterer på kravet om barnebase. 

 

Utlendingsdirektoratet 

07.06.19 (dato for rapportutsending til driftsoperatør) 

Veronica Mikkelborg 

regiondirektør  

Jo Sigurd Aurvoll 

seniorrådgiver 
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