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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, november 2019. 

Mottaksinformasjon  
Mottaksnavn: Kristiansand integreringsmottak   
Driftsoperatør: Kristiansand kommune  
Mottaksnummer:0716  
Antall plasser: 180   
Kontrakts-informasjon: 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 
 Årsplan 2019 
 Årsrapport 2018 
 Budsjett 2019 
 Regnskap 2018 
 Egenerklæring registrert 1.3.19. 
 Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak 

(Sesam) 
 Tilbakemelding fra samarbeidsrådet  
 Tilbakemelding fra kvinnegruppa 
 Tilbakemelding fra politidistriktet 
 Øvrig dokumentasjon 
 Befaring - stikkprøver 

 

 
Meldt møte 30.9.19. med følgende til stede: 

Fra UDI: Liv Karin Eilevstad og Nina B Lindekleiv 
Fra Driftsoperatør: Birgith Næss 
Fra mottak: Lill Kristin Helset og øvrig ansatte  

Kort oppsummering 
Kontrollen ved Kristiansand integreringsmottak hadde fokus på følgende temaer: 

 Barn og unge 
 Databehandling, personvern og taushetsplikt 
 Administrative funksjoner, bl.a. økonomi og planarbeid, bemanning og kompetanse 
 Innkvarteringstilbud og gjennomstrømning av beboere 
 Gjennomgang av pålegg fra kontroller 
 Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn 

 
Kristiansand integreringsmottak synes å ha et godt samarbeid med alle aktuelle 
samarbeidspartnere som deltar i arbeidet med et heldagstilbud for beboerne. De synes 
videre å ha implementert eller tilpasset mottaksoppfølging av beboerne slik at deler av 
oppfølgingen kan gjennomføres som del av heldagsprogrammet. 



 

  
 

Pålegg  

RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak  
Årsrapport – enkelte punkter i rapporten mangler rapportering. 
Pålegg 1: endre rutine for utfylling av årsrapport, slik at DRO/mottaket sikrer at alle 
planpunktene har et rapporteringspunkt.  
Frist: 1.3.2020. 
 
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak 
Befaring av boligmasse (stikkprøver): 
Søppelkasser inntil husvegg ved to boliger. 
Pålegg 1: Sikre at rutiner for informasjon til beboere og kontroll av plassering er tilstrekkelig 
for å redusere risiko for at søppelkasser ikke står i forsvarlig avstand fra bygninger. 
Frist: 20.12.2019 
 
Manglet flammehemmende trekk på en seng (stikkprøvekontroll) 
Pålegg 2: Sikre at rutiner for kontroll med at alle senger har flammehemmende trekk er 
tilstrekkelig til at risiko for at senger uten trekk er liten.  
Frist:  20.12.2019 
 
Mottaket informerte om at noen boliger mottaket leier hadde hatt tilsyn fra El-tilsynet. El-
tilsynsrapportene er offentlig, men part for krav til eventuell utbedring er ikke mottaket, men 
huseier. Mottakets ansvar vil være å sørge for at de ved ulike tiltak sikrer at de har 
husleiekontrakter/boliger som overholder alle krav og tillatelser til bygningsmassen. Dette er 
sannsynliggjort at mottaket har en oppfølging på. Dersom mottaket har fått kopi av el-
tilsynets rapporter vurderer RKS at mottaket skulle ha oversendt kopi til UDI, som del av 
rapporteringsansvaret, jfr. Pkt.3.3.g.                
Pålegg: DRO må sikre at mottaket har rutiner som medfører at eksterne tilsyn som angjelder 
mottakets drift oversendes UDI. 
Frist: 31.12.2019.  
 

Konklusjon  

Det er gitt 4 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, 2.12.2019  
 
Tormod Stavenes 
regiondirektør                                  Nina B Lindekleiv 

                 seniorrådgiver 
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