Rapport fra
UDIs kontroll
av Skien asylmottak, 2017

Rapport fra kontroll av driften ved Skien 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, 10.7.2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Skien statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

HERO

Mottaksnummer:

0813

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 150 (120 faste + 30 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 15.8.2013 til 14.8.2019 (opsjon utløst 14.8.2016)
I drift siden 15.8.2013. Mottaket avvikles pr.31.10.2017 fordi UDI ikke trenger plassene.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og HERO gjeldende fra 15.8.2013.



Tilbud fra HERO om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og HERO



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring registrert 1.3.2017



Tilbakemeldinger fra Skien kommune



Tilbakemelding fra Telemark politidistrikt



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 15.6.2017



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 15.6.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Anne Sophie Vinje og Nina B Lindekleiv.
Fra Driftsoperatør: Bente Dalåker
Fra mottak: Monika Steinsholt, og øvrig ansatte

Kort oppsummering
Kontrollen ved Skien asylmottak hadde fokus på utvalgte emner fra ulike rundskriv:






Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2008-044, RS 2008-035,
RS 2008-032, RS 2008-026, RS 2010-084 )
Sikkerhet og trygghet, beboermedvirkning, informasjonsarbeid, retur, annet
beboerrettet arbeid (RS 2008-031, RS 2014-024, RS 2011-011, RS 2011-034, RS
2008-027, RS 2009-006, RS 2015-007, RS 2012-019, RS 2010-085, RS 201-041)
Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn – Rapport fra Skien kommune – miljørettet
helsevern 2016. Kun mindre pålegg. Pålegg rapportert utbedret.

UDI har gjennomført kontroll på ulike områder av krav til drift, og Skien mottak kunne
presentere og dokumentere at driften på de kontrollerte områder er i henhold til krav. UDI har
kun gitt enkelte, mindre pålegg.
Både Telemark politidistrikt og Skien kommune rapporterer at de har et godt samarbeid med
Skien mottak.

Pålegg
RS 2008-035 Reglement for økonomisk ytelse til beboere i statlig mottak
3 pålegg:
Stikkprøvekontroll viste feilføring i forbindelse med refusjonskrav til UDI.
Pålegg 1: Driftsoperatør bes sørge for at mottakets rutiner samsvarer med UDIs krav på
dette punkt.
Frist: 1.aug.2017

Stikkprøvekontroll i SESAM viste at mottakets oppfølging i en enkeltsak ikke er håndtert i
henhold til gjeldende rutiner.
Pålegg 2: Driftsoperatør må sikre at mottaket justerer sine rutiner for økonomioppfølging
av ulike sakstyper.
Frist: 15.aug.
Stikkprøvekontroll i SESAM viste et avvik fra mottakets rutiner for fraværskontroll.
Pålegg 3: Driftsoperatør bes sørge for at mottaket følger gjeldende rutiner.
Frist: 1.aug.

RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
1 pålegg:
Mottaket har rapportert inn, men ikke sendt inn rapport fra eksternt tilsyn, jfr pkt.3.3.g
Pålegg: Driftsoperatør bes sørge for at mottaket endrer sine rutiner, slik at UDI får tilsendt
eksterne rapporter når disse foreligger.
Frist: Årsrapport 2017.
Konklusjon
Det er gitt 4 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
10.07.2017

Tormod Stavenes
regiondirektør
Nina B Lindekleiv
seniorrådgiver

