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Rapport fra kontroll av driften ved Kristiansand integreringsmottak

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 Sør, desember 2020.

Mottaksinformasjon

Mottaksnavn: Kristiansand integreringsmottak

Driftsoperatør: Kristiansand kommune

Mottaksnummer: 0716

Antall plasser: 180

Kontraktsinformasjon: Varighet 6.4.19 til 31.12.20 (inkl. opsjon)

I drift siden 1998

Rapporten er basert på:

Kontrakt mellom UDI og Kristiansand kommune

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

Referat fra forhandlinger mellom UDI og Kristiansand kommune

Årsplan 2020

Årsrapport 2019

Budsjett 2020

Regnskap 2019

Egenerklæring registrert 1.3.20

Tilbakemelding fra samarbeidsrådet

Tilbakemelding fra kvinnegruppa

Tilbakemelding fra politidistriktet

Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 3.11.20 med følgende til stede:

Fra UDI: Anne Sophie Vinje og Liv Karin Eilevstad

Fra Driftsoperatør: Birgith Seglsten Ness

Fra mottak: Lill Kristin Helset (mottaksleder)

Kort oppsummering

Kontrollen ved Kristiansand integreringsmottak hadde fokus på følgende temaer:
Plan- og rapporteringsarbeid i statlige mottak
Bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak
Returarbeid i ordinære statlige mottak
Beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
Informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak

Konklusjon

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

Utlendingsdirektoratet

28.12.20

Tormod Stavenes

regiondirektør

Liv Karin Eilevstad

seniorrådgiver


	Rapport fra kontroll av driften ved Kristiansand integreringsmottak
	Rapport, Regionkontor Sør, desember 2020.
	Mottaksinformasjon
	Rapporten er basert på:
	Kort oppsummering

