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Rapport fra tilsyn/etterkontroll, Kvinesdal mottak.
Tilsyn/etterkontroll er en gjennomgang av driften av et mottak for å kontrollere at det er i samsvar
med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av mottak.

Rapport fra tilsyn/etterkontroll av Kvinesdal mottak
UDI, Regionkontor Sør
Juni 2016

Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:
Driftsoperatør:
Mottaksnr:
Antall plasser:

Kvinesdal statlige mottak for asylsøkere
Lopex AS
1060
130

Rapporten er basert på
-kontrakt mellom UDI og Lopex AS gjeldende fra 1.11.2013 til 31.10.16
-referat fra forhandlinger mellom UDI og Lopex AS
-årsplan 2016
-årsrapport 2015
-budsjett 2016
-foreløpige regnskapstall for 2015
-egenerklæring
-HMS - erklæring
-tilbakemeldinger fra Kvinesdal kommune
-øvrig dokumentasjon
-meldt tilsynsmøte 20.06.15 med følgende til stede:
Fra UDI: Cecilie Dahle, Jørgen Sørlid Engh og Trygve Sele
Fra Driftsoperatør: Hroar Espeland og Adelyn Risholm
Fra mottak: Mottaksleder Hanne Birkeland og øvrige ansatte

Kort oppsummering
Under tilsynet brukte vi mye tid på gjennomgang og drøfting av årsplan for 2016 og de rundskriv
som mottaket skal planlegge på.











RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak
RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser
RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
RS 2008-031 Krav til innkvartering (trygghet og sikkerhet)
RS 2008-031 Krav til innkvartering (boforhold og fellesarealer)
RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak
RS 2008-029 Krav til tolk og språkassistenter i statlige mottak
Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll

I forkant av tilsynsmøtet innhentet UDI uttalelser fra Kvinesdal kommune og Lennsmannen i
Kvinesdal. Vi fikk ikke tilbakemelding fra kvinnegruppa eller samarbeidsgruppa. Kvinesdal
kommune skriver om godt samarbeid generelt og fine synergier mellom mottak og lokalsamfunn.
Mottaket har ikke hatt noen bemerkelsesverdige utfordringer knyttet til politiet og kriminalitet i
mottaket.

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll

RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak
Pålegg
Egenerklæring ble ikke innsendt innen fristen. UDI mottok den i juli d.å.

Pålegg 1: Driftsoperatør må påse at de har rutiner som gjør at egenerklæringen blir sendt inn,
innen fristen i henhold til RS 2008-044 pkt. 3.3 f
Pålegg
Transportutgifter til undervisning/norskopplæring er dokumentert med faktura fra AKT, men det kan
ikke spores tilbake hvilke beboere det gjelder.
Pålegg 2: Driftsoperatør må påse at de har rutiner som dokumenterer at refusjonskravet inneholder
de nødvendige opplysninger.

RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak

Pålegg
Ved stikkprøvekontroll på forvaltning av basis ytelser til beboerne, har vi identifisert en feil
barnesats. Ved kontroll av personmapper fant vi at det i to av mappene var siste signerte
inntektskontroll foretatt i oktober 2015.
Pålegg 3: Driftsoperatør må påse at rutiner for kontroll av basisutbetalinger er i henhold til RS
2008-035V1 pkt. 4.8
Pålegg
I to av mappene var det oppbevart dokumenter som ikke skal ligge i personmappen.
Pålegg4: Driftsoperatør må sikre gode rutiner for oppfølging av personmapper i henhold til RS
2008-035V5.
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak vedlegg 5 rutiner for
opprettelse og håndtering av personmapper og beboermapper

Pålegg:
Ved kontroll av personmapper manglet det en mappe i sin helhet. I en av mappene manglet signert
transporterklæring på barnetrygd. Stikkprøve viste at denne heller ikke var registrert i SESAM. I en
av mappene var det ikke signert egenerklæring.
Pålegg 5: Driftsoperatør må sikre gode rutiner for oppfølging av personmapper.
Mappen som manglet er allerede blitt brakt i orden.

RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak
Pålegg:
Nåværende brannansvarlig har ingen kurs eller tidligere erfaring innenfor brannsikkerhet.
Pålegg 6: Driftsoperatør må sørge for at brannansvarlig har tilstrekkelig kunnskap om
brannsikkerhet i henhold til rundskrivet RS 2008-031 pkt 3.4.2 a.
Pålegg:
Mottaket har hatt eksternt branntilsyn og El-tilsyn i 2016. Driftsoperatør har ikke sendt inn rapporter
fra disse tilsynene. RS 2008-044 pkt 3.3 g.
Pålegg 7: Driftsoperatør må sørge for at rapporter fra eksterne tilsyn uoppfordret sendes til UDI.
Frist: Vi har mottatt rapporten, pålegget anses som lukket.

RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak

Pålegg
Mottaket har ikke sendt inn rapport for aktivitetsmidler.
Pålegg 8:
Driftsoperatør må sende inn rapport for bruk av tildelte aktivitetsmidler for 2015.
Frist: 31.12.2016
Gjennomgang av pålegg fra tilsyn/etterkontroll i 2015
Det var ikke tilsyn i 2015.

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll 2016
Det er gitt 8 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt frister for
retting av manglene på 1 pålegg (jmf. driftsavtalens pkt 14.2). Uavhengig av ilagte pålegg og
retting av disse, vil UDI vurdere alle funn i forhold til driftsavtalens pkt. 14, herunder eventuelle
sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.

Utlendingsdirektoratet
01.09.2016

Tormod Stavenes
regiondirektør

Jørgen Sørlid Engh
rådgiver

