Rapport fra
UDIs kontroll
av Sunndal asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Sunndal 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, UDI Regionkontor Midt-Norge, mai 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Sunndal asylmottak

Driftsoperatør:

Sunndal kommune

Mottaksnummer:

1552

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 230 (184 faste + 46 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.03.16 til 28.02.19
I drift siden 15.03.98

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Sunndal kommune gjeldende fra 01.03.16



Tilbud fra Sunndal kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Sunndal kommune



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring registrert 01.03.17



Tilbakemeldinger fra Sunndal kommune



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Tilbakemelding fra kvinnegruppa



Tilbakemelding fra Møre- og Romsdal politidistrikt



Møte med samarbeidsrådet 22.05.17



Befaring av bygningsmasse 22.05.17



Gjennomgang av registreringer i System for elektronisk samhandling (SESAM)



Tilbakemelding fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) Midt-Norge



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 22.05.17 med følgende til stede:
Fra UDI: Birgitte Hopstad og Anne Lise Aastad.
Fra Driftsoperatør: Bente Mosbakk
Fra mottak: Tore Vaagen(mottaksleder) og øvrig ansatte (under relevante punkter)

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


Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035
(utvalgte punkter), 2008-044)



Forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd (RS 2010085)



Beboermedvirkning (RS 2008-034)



Informasjonsarbeid (RS 2009-041)



Bosettingsforberedende arbeid (RS 2009-040)



Returarbeid (RS 2012-019)



Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll

Pålegg
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
1 pålegg:
Ressurser var ikke tilstrekkelig angitt for flere fagområder/krav i årsplan for 2017 (jamfør
punkt 3.1a i RS 2008-044 og RS 2008-044V4).
Pålegg: Mottaket skal utarbeide årsplan for sin samlede virksomhet. Ressursbruk skal angis.
Frist: 01.01.18 (det vil si i forbindelse med innlevering av årsplan for 2018)

RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i statlige mottak
7 pålegg:
Informasjonslokalet i hovedbygget var svært skittent og det var søppel flere steder i rommet
(jamfør punkt 3.1a i RS 2008-31).
Pålegg: Mottaket skal sørge for at beboere har tilfredsstillende hygieniske boforhold. UDI ber
mottaket vurdere om det er behov for oftere vask av felleslokaler.
Frist: 01.07.17

Under befaring ble det avdekket strømførende ledninger som ikke var tilstrekkelig tildekket
eller sikret (jamfør punkt 3.3a i RS 2008-031).
Pålegg: Mottaket skal tilrettelegge for en trygg hverdag for alle beboere. UDI ber om at
samtlige ledninger tildekkes.
Frist: 01.07.17

Det ble observert knust glass i TV-stua og utenfor hovedbygget under befaring (jamfør punkt
3.3a i RS 2008-031).
Pålegg: Mottaket skal tilrettelegge for en trygg hverdag for alle beboere. UDI ber om at
glasskår i og utenfor mottaket fjernes fortløpende.
Frist: 01.07.17

Under befaring av Auragata 17 ble det avdekket at røykvarsler var tatt ned av beboere
(jamfør punkt 3.4.1b i RS 2008-031).
Pålegg: Mottaket må ha rutiner for systematisk sjekk av brannrisikoer og
brannsikkerhetstiltak i alle boliger. Rutinene bes oversendt UDI.
Frist: 01.07.17

Under befaring av Tredalsveien 91B ble det avdekket manglende branninstrukser (jamfør
punkt 3.4.1c i RS 2008-031).
Pålegg: Mottaket må sikre at branninstrukser er permanent oppslått og sikret i samtlige
boliger.
Frist: 01.07.17

Under befaring av Auragata 17 ble det avdekket at det var opphengt branninstruks kun på
norsk (jamfør punkt 3.4.1c i RS 2008-031).
Pålegg: Mottaket må sikre at branninstrukser oversatt til aktuelle språk er permanent oppslått
og sikret.
Frist: 01.07.17

Under befaring av Tredalsveien 91B ble det avdekket manglende brannteppe (jamfør punkt
3.4.1d i RS 2008-031).
Pålegg: Mottaket må ha rutiner som sikrer at det er brannteppe i samtlige rom med
kokemuligheter.
Frist: 01.07.17

RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak
1 pålegg:
Økonomiansvarlig ved mottaket har ikke ettårig utdanning innenfor økonomi/regnskap
(jamfør punkt 4f i RS 2010-084)
Pålegg: Mottaket må søke om dispensasjon fra kompetansekrav som ikke er oppfylt.

Frist: 01.07.17

Konklusjon
Det er gitt 9 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
07.06.17

Rune Vordahl
regiondirektør
Anne Lise Aastad
seniorrådgiver

