Rapport fra
UDIs kontroll
av Mysebu asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Mysebu 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 Øst, november 2017
Mottaksinformasjon:
Mottaksnavn:

Mysebu asylmottak EM transitt

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

0116

Antall plasser:

Transittplasser for enslige mindreårige: 70 plasser
(56 faste + 14 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.04.2013 til 31.03.2019
I drift som ankomsttransittmottak for enslige mindreårige asylsøkere siden 01.04.2013.

Rapporten er basert på følgende:


Kontrakt mellom UDI og Link AS gjeldende fra 01.04.2013



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Link AS



Årsplan år 2017



Årsrapport år 2016



Budsjett år 2017



Regnskap år 2016



Egenerklæring registrert februar 2017



Tilbakemeldinger fra Eidsberg kommune



Refusjonskrav fra en tilfeldig utvalgt måned i 2017



Gjennomgang av registreringer i Sesam



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 15.11.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Jorid K. Hervik og Karianne D. Fageraas.
Fra Driftsoperatør: Hallstein Saunes, Link AS
Fra mottak: Mottaksleder Marius Nicolaisen, barnefaglig ansvarlig og
økonomiansvarlig.

Kort oppsummering
Kontrollen ved Mysebu 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 statlige mottak
 RS 2008-031 Krav til innkvartering (trygghet og sikkerhet)
 RS 2014-024 Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige
hendelser
 Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll
 Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
I henhold til RS 2011-002V1, Rutiner for enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og
flytting mellom og fra mottak, Punkt 3: Rutinemessige oppgaver ved ankomst til mottak skal
ankomsttransittmottak sørge for at den enslige mindreårige får utdelt klær. Utlevering av klær
er en direkte refunderbar tilleggsytelse jf. Pengereglementet, RS 2008-035. I henhold til RS
2008-044V7, Rutiner for økonomiske krav til UDI, Punkt 4, skal alle pengereglementsytelser
registreres fortløpende i Sesam på den enkelte beboer. Mottaket må sørge for at beboernes
økonomikort er oppdatert før generering av refusjonskrav.
Pålegg 1: I stikkprøve av 5 tilfeldig utvalgte beboere ble det oppdaget at ingen av de
gjennomgåtte beboerne er registrert med mottatt klespakke i Sesam. Mottaket bekrefter at
alle beboere har mottatt klespakken mens de har bodd på mottaket, uten at dette er
registrert.
Frist: umiddelbart
UDI skiller mellom 4 fire forskjellige refusjonskrav for variable utgifter, jf. RS 2008-044V7.
Blant disse er refusjon for transportutgifter og refusjon for pengereglementsytelser til
beboere. Refusjonskravene skal føres atskilt etter denne inndelingen med tilhørende bilag. I
henhold til rundskrivets punkt krav til godkjenning og innsending av refusjonskrav, må
driftsoperatør påse at dokumentasjon og bilag til refusjonskrav oppbevares på en slik måte at
den kan fremlegges på en oversiktlig og etterprøvbar måte når UDI eller Riksrevisjonen ber
om det.

Pålegg 2: I gjennomgått refusjonskrav fra januar 2017 er alle underbilag dobbeltført og
vedlagt både transportutgiftskravet og krav for refusjon av pengereglementsytelser. Dette
gjør refusjonskravet lite oversiktlig. Dobbeltføringen har imidlertid ikke påvirket totalsummen
av refusjonskravet.
Frist: umiddelbart
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
13.12.2017

Eirik Eide
regiondirektør
Jorid Hervik
Rådgiver

