Rapport fra
UDIs kontroll
av Husebyparken asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Husebyparken asylmottak
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 mottak.

Rapport, Region Sør, juni 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Husebyparken statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Norsk Folkehjelp

Mottaksnummer:

1006

Antall plasser:

150 (120 faste + 30 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 1.7.2012 til 30.6.2018.
I drift siden 1.04.1998

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Norsk Folkehjelp gjeldende fra 1.7.2012



Tilbud fra Norsk Folkehjelp om drift av mottak



Årsplan 2016 og 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2016 og 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet og kvinnegruppa



Møte med beboerrepresentantene 29.05.2017



Tilbakemelding fra IOM



Tilbakemelding fra IMDi regional enhet



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 29.05.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Jan Erik Sivertsen og Rolf Ingar Høines

Fra driftsoperatør: Bendix Jørgensen
Fra mottak: Åge Jordalen (mottaksleder), og øvrige ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering
Kontrollen ved Husebyparken asylmottak hadde fokus på følgende temaer:











RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak
RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende
adferd mot barn og ungdom i statlige mottak
RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak
RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak
RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak
RS 2012-019 Krav til returarbeid i mottak

Pålegg
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak
2 pålegg
I refusjonskravet for februar 2017 var krav om refusjon av forskottering av egenandel i
februar tatt med. Samme ytelse er registrert igjen som utgift i Sesam i mai.
Pålegg: Mottaket må gjennomgå sine rutiner for registering av ytelser i Sesam.
Frist: 1.juli 2017

Mottaket oppgir i møte at beboer som ikke melder seg på kontoret etter permisjon blir skrevet
ut etter 3 dager.
Denne tredagersfristen gjelder fravær som ikke er avtalt. Når permisjonstiden er over, skal
beboer melde seg på mottaket eller skrives ut, ref Logistikk brukerveiledning pkt 7.1.1.2
Pålegg: Mottaket må gjennomgå sine rutiner for beboeres permisjon fra mottak. Oppdatert
rutinebeskrivelse sendes UDI.
Frist: 1.juli 2017

Konklusjon
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 mot driftsavtalens pkt. 14, herunder eventuelle
sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.

Utlendingsdirektoratet
20.06.2017 (dato for rapportutsending)

Tormod Stavenes
regiondirektør
Jan Erik Sivertsen
seniorrådgiver

