Kontroll av
leveransen
ved Skei EM asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Skei EM 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 Vest, juni 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Skei statlig mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Driftsoperatør:

Norsk mottaksdrift

Mottaksnummer:

1416

Antall plasser:

Avdeling for enslige mindreårige: 30 plasser (24 faste + 6
stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Hovedavtale 15.4.2015 – 15.4.2018.
I drift siden 15.4.2015.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Norsk mottaksdrift gjeldende fra 15.4.2015





Tilbud fra Norsk mottaksdrift om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
Referat fra forhandlinger mellom UDI og Norsk mottaksdrift
Årsplan 2017



Budsjett 2017



Regnskap 2016



Årsrapport 2016



Egenerklæring registrert 01.03.2017



Tilbakemelding fra skole



Tilbakemelding fra barneverntjenesten



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet og andre beboere 27.06.17



Øvrig dokumentasjon



Meldt kontrollmøte 27.06.17 med følgende til stede:
Fra UDI: Lene Nordli, Jude Dhushyanthan Uruthiran og Faustin Gasana
Fra Driftsoperatør: Ronja Trolie
Fra mottak: Oddvar Årdal (mottaksleder) og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering
Kontrollen ved Skei EM asylmottak hadde fokus på følgende temaer:
 Omsorgsarbeid for enslige mindreårige (RS 2011 – 034)


Forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og
ungdom (RS 2010-085)



Arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige (RS 2012018)



Håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting fra mottak samt
permisjonssøknader (RS 2011 -002)



Sikkerhet og trygghet (RS 2008-031), befaring av bygningsmasse



Arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud (RS 2012 – 012)




Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak (RS 2015009)
Bosettingsforberedende arbeid (RS 2009-040)



Returarbeid i mottak (RS 2012-019)



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



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
1 pålegg:
Ved gjennomgang av refusjonskrav for november 2016 kom det fram at mottaket ikke
systematisk fører DUF eller UDI regnr til den kravet gjelder på reisebilagene, noe som gjør at
refusjonskravet med underbilag ikke fullt ut er kontrollerbart.
Pålegg: Mottaket må sørge for at reise og transportutgifter skal kunne spores tilbake til den
enkelte beboer ved at DUFnr eller UDI regnr føres på bilagene, jf. RS 2008-044V7
Refusjonskrav, pkt.2.
Frist: 26.07.2017

RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak
1 pålegg:
Ved kontroll av refusjonskrav for november 2016 fant vi at det for flere beboere som har rett
til barnetrygd ikke er søkt om dette, jf. RS 2008-035V1 pkt. 4.8.
Pålegg: Mottaket må etablere rutiner som sikrer at det søkes om barnetrygd for beboere som
har rett til dette og at registreringer i Sesam blir gjort i henhold til gjeldende regelverk.
Frist: 26.07.2017
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
05.07.2017

Stig Arne Thune
regiondirektør
Faustin Gasana
rådgiver

