Rapport fra
UDIs kontroll
av Kongsvinger statlige mottak

Rapport fra kontroll av driften ved Kongsvinger statlige mottak
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 Indre Østland, juni 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Kongsvinger statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Norsk Folkehjelp

Mottaksnummer:

0418

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 150 (120 faste + 30 stykkprisplasser)

Kontrakts informasjon: Varighet 01.08.13 – 31.07.16 (utløst opsjon til 31.07.19)
I drift siden 01.06.03

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Norsk Folkehjelp gjeldende fra 01.08.13



Tilleggsavtale om returrådgiver



Tilleggsavtale om frivilligkoordinator



Tilbud fra Norsk Folkehjelp om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Norsk folkehjelp



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring registrert innen fristen 01.03.17



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet



Tilbakemelding fra Kongsvinger kommune



Tilbakemelding fra IMDi Indre Øst



Øvrig dokumentasjon



Korttidsmeldt møte 16.05.17 med følgende til stede:
Fra UDI: Marit Pettersen og Randi Parelius Nyheim
Fra Driftsoperatør: Bendix Jørgensen
Fra mottak: Jon Ivar Bergersen (mottaksleder) og øvrig ansatte.

Kort oppsummering
Kontrollen ved Kongsvinger statlige 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)
Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot
barn og unge i statlige mottak (RS 2010-085)
Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser
(RS 2014-024)
Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak (RS 2011-011)
Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlige mottak (RS 2008-027)
Krav til differensiering av beboerrettet tiltak i ordinære mottak (2008-006)
Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for
menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (RS 2015-007)

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn



Særskilte fokusområder 2017: Oppfølging av økonomi, refusjonskrav, basisutbetaling,
Frivilligkoordinator og Returkoordinator (ekstra stillinger)

IMDi Indre Øst beskriver at kommunikasjonen med Kongsvinger statlige mottak er god, og at
mottakets medarbeidere er godt kvalifisert til å utføre oppgavene knyttet til det
bosettingsforberedende arbeidet.
Kongsvinger kommune beskriver et godt samarbeid med Kongsvinger statlige mottak, og at
mottaket er godt fungerende i lokalsamfunnet.

Samarbeidsrådet beskriver at det fungerer bra og at alle nasjonaliteter blir representert i
rådet. De beskriver et godt samarbeid med mottaket.

Pålegg
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
Ett pålegg:
Ved innsending av regnskap og budsjett er det brukt feil skjema. Driftsoperatør skal sørge for
at rett skjema for regnskap og budsjett brukes (jamfør pkt 3.2 a) i RS 2008-044)
Pålegg: Ved revidering av budsjett eller ved innsending av regnskap 2017, skal driftsoperatør
sørge for at rett skjema for regnskap og budsjett brukes.
Frist: 01.09.17

RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak
Ett pålegg:
I Sesam er det svært mange oppfølgingsoppgaver hvor fristen er utløpt.
Pålegg: Mottaket må utføre alle oppgavene i Sesam, og sørge for at dette er utført innen gitt
frist.
Frist: 30.06.17

Tilleggsavtale til driftsavtale – tilsetting av frivillighetskoordinator
Ett pålegg:
UDI har ikke mottatt sluttrapport for ekstra stillingen frivillighetskoordinator. Stillingen ble
avsluttet desember 2016, og sluttrapport skulle sendes UDI Regionkontor Indre Østland
innen 15.01.17 (jamfør punkt 3.4 i tilleggsavtalen).
Pålegg: Driftsoperatør skal sørge for at sluttrapporten for ekstra stillingen
frivillighetskoordinator sendes UDI, jamfør tilleggsavtalen.
Frist: 30.06.17

Konklusjon
Det er gitt 3 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
09.06.17

Siv Kjelstrup
regiondirektør
Randi Parelius Nyheim
rådgiver

