Tilsyn/
etterkontroll
For Volda statlige mottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Volda statlige 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, region Midt-Norge, mai 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Volda statlige mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

1517

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 150 (128 faste + 32 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 15.11.2014 – 14.11.2017
Opsjon 1 utløst 01.10.2015
I drift siden 15.11.2008.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Link AS gjeldende fra 15.11.2014



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Link AS



Årsplan 2016



Årsrapport 2015



Budsjett 2016



Regnskap 2015



Egenerklæring registrert 01.03.2016



Tilbakemeldinger fra Volda kommune



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 25.05.2016



Tilbakemelding fra IOM



Tilbakemelding fra IMDi region midt



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 25.06.2016 med følgende til stede:
Fra UDI: Sigvald Wasa og Birgitte Hopstad.
Fra Driftsoperatør: Katrine Rennan.
Fra mottak: Andrè Eiksund (mottaksleder) og øvrig ansatte.

Kort oppsummering
Tilsynet på Volda mottak hadde fokus på følgende temaer:






Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 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)
Returarbeid og bosettingsforberedende arbeid (RS 2012-019 og RS 2009-040)
Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll

Tilbakemeldinger:



Kommunen skriver i sin tilbakemelding til UDI at de har godt samarbeid med
mottakets ansatte og at mottaket fungerer godt i lokalsamfunnet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) melder at de er godt fornøyd med det
bosettingsforberedende arbeidet ved Volda mottak

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
2 pålegg:
Ved stikkprøvekontroll i System for elektronisk samhandling mellom UDI og asylmottakene
(Sesam) ble det avdekket manglende registrering av deltagelse i informasjonsprogrammet
(jamfør pkt.3.2 i RS 2009-041).
Pålegg: Mottaket må utarbeide rutiner som sikrer korrekt og løpende registrering av
deltagelse i informasjonsprogrammet.
Frist 04.07.2016
I tilsynsmøtet fremkom det at enkeltbeboere har fått fritak fra deltakelse i
informasjonsprogrammet uten godkjenning fra UDI (jamfør pkt.3.2 g i RS 2009-041).
Pålegg: Mottaket må søke godkjenning fra UDI ved fritak fra deltakelse i
informasjonsprogrammet og utarbeide rutiner for dette.
Frist 04.07.2016

RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i statlige mottak
1 pålegg:
I tilsynsmøtet fremkom det at personalet ikke har hatt tilstrekkelig ekstern veiledning i 2015
(jamfør punkt 4 j i RS 2010-084).
Pålegg: Mottaket må sørge for gjennomføring av veiledning på minimum 20 timer fordelt over
minst fire sesjoner pr. år.
Frist: 04.07.2016

Gjennomgang av tilbud
1 pålegg:
I tilbud fra Link AS om drift av Volda mottak tilbys det sju årsverk, samt ett årsverk ved
utløsning av opsjonstrinn, utløst 01.10.2015, totalt 8 årsverk (jamfør innlevert budsjett i tilbud
med DOFFIN-referanse 2014-716188). På tidspunktet for gjennomføringen av
tilsynet/etterkontrollen bekrefter mottaksleder at de leverer 7,30 årsverk.
Pålegg: Mottaket må øke bemanningen tilsvarende spesifikasjoner i tilbudet.

Frist: 04.07.2016
Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
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 i forhold til driftsavtalens pkt. 14, herunder
eventuelle sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette
punkt.

Utlendingsdirektoratet
14.06.2016

Rune Vordahl
regiondirektør
Birgitte Hopstad
rådgiver

