Tilsyn/
etterkontroll
For Svolvær statlige mottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Svolvær statlig mottak
Tilsyn/etterkontroll er en gjennomgang av 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 mottak.

Rapport, Regionkontor Nord, juni 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Svolvær statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Mottaksdrift AS

Mottaksnummer:

1829

Antall plasser:

Ordinær avdeling:190 (152 faste + 38 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet fra 01.08.2014 til 31.07.2017
I drift siden:

1998

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Mottaksdrift AS gjeldende fra 01.08.2014



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



Årsplan 2016



Årsrapport 2015



Budsjett 2016



Regnskap 2015



Egenerklæring registrert 01.03.2016



Tilbakemelding fra Vågan kommune



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 08.06.2016



Tilbakemelding fra IOM



Tilbakemelding fra IMDI regional enhet



Tilbakemelding fra politiet i Svolvær



Meldt tilsynsmøte 08.06.2016 med følgende til stede:
Fra UDI: Carl Georg Næss og Ygnacia Gonzalez.

Fra Driftsoperatør: Frank Karlsen
Fra mottak: Ulf Eirik Johansen (mottaksleder) og øvrige ansatte (under relevante
punkter)

Kort oppsummering
Tilsynet på Svolvær mottak hadde fokus på følgende fellestemaer:


Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (2008-035 (utvalgte punkter),
2008-044)



Sikkerhet og trygghet, lokalsamfunnsarbeid, herunder beboermedvirkning og
informasjonsarbeid (RS 2008-031 (utvalgte punkter), RS 2008-054, RS 2008-034, RS
2009-041)



RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

RS 2008 - 035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak
1 pålegg: Mottaket trekker i økonomiske ytelser ved uønsket adferd (utløst brannalarm).
Pålegg: RS2008-035, kapittel 7 i vedlegg 1 lister opp hvilke ting mottaket kan trekke for.
Mottaket må frastå fra å trekke i ytelser om trekket ikke faller inn under regelverket.
Frist: 10.07.16

RS 2008 - 044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak
1 pålegg: Innsendt regnskap og budsjett:
Budsjettert kr 200 000 på 2.1.3 Forsikringer av bygninger/innbo. Regnskapsført kr 0,-.
Pålegg: Mottaket må spesifisere i pkt. 2.1.3 i regnskap hvor mye mottaket har brukt på dette.
Frist: 10.07.16
1 pålegg: Innsendt regnskap og budsjett:
Regnskapsført kr 0,- på 2.3.3 ifbm. med beboerrettet arbeid. Budsjettert kr 10.000,-.

Regnskapsført kr 0,-. på pkt. 2.2.4 Andre innleide/kjøpte tjenester, pkt. 2.2.5 Ekstern
veiledning, ekskl. Ansattes reiseutgifter og pkt. 2.2.6 Øvrig opplæring/kompetansebygging
ekskl. ansattes reiseutgifter. Budsjetterte utgifter på til sammen kr 170 000.
Pålegg: Spesifiser i aktuelle punkter i regnskap hvor mye mottaket har brukt på
budsjettpostene.
Frist 10.07.16

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt 2 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 i forhold til driftsavtalens pkt. 14, herunder
eventuelle sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette
punkt.

Utlendingsdirektoratet
22.06.2016

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Carl Georg Næss
rådgiver

