Rapport fra
UDIs kontroll
av Mandal asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Mandal 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, Regionkontor Sør, august 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Mandal statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Mandal statlige mottak for asylsøkere AS

Mottaksnummer:

1064

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 150 (120+30), 2 opsjoner av 30 (24+6)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.04.2015 til 31.03.2018 (Opsjon om forlengelse til
31.03.2021)
I drift siden 01.04.2015.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Mandal statlige mottak for asylsøkere gjeldende fra
01.04.2015



Tilbud fra Mandal statlige mottak for asylsøkere AS om drift av mottak, herunder
reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Mandal statlige mottak for asylsøkere AS



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2016 og 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring registrert 01.03.17



Tilbakemeldinger fra Mandal kommune



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Tilbakemelding fra kvinnegruppa



Møte med samarbeidsrådet 21.06.2017



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 21.06.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Thor Lund og Eivind Ilje Tveit.
Fra Driftsoperatør: Øivind Westerlund
Fra mottak: Nina Weber (mottaksleder), og øvrig ansatte

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






Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003 (utvalgte
punkter), RS 2008-035, RS 2008-044)
Sikkerhet og trygghet, beboermedvirkning og informasjonsarbeid (RS 2008-031
(utvalgte punkter), RS 2008-034, RS 2009-041)
Bosettingsforberedende arbeid (RS 2009-040)
Returarbeid (RS 2012-019)
Forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og
ungdom (RS 2010-085)

Pålegg
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak
3.4.2 Personal og opplæring
d) gjennomføre kvartalsvise brannøvelser, med mindre mottaket kan dokumentere at
brannvesenet har bestemt noe annet. Både ansatte og beboere fra alle boenheter skal delta i
øvelsene.
1 pålegg
Mottaket rapporterer selv at dette ikke er gjennomført i henhold til kravet i RS 2008-031 i
egenerklæringen 01.03.2017 og under kontrollmøtet 21.06.2017
Pålegg: Brannøvelse skal gjennomføres snarest for ansatte og beboere fra alle boenheter.
Frist: 30.09.2017. Rapport på gjennomføring skal sendes Regionkontor Sør innen samme
frist.

Konklusjon
Det er gitt 1 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
23.08.2017

Tormod Stavenes
regiondirektør
Thor Lund
seniorrådgiver

