Rapport fra
UDIs kontroll
av Vennesla asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Vennesla 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, Region Sør, juni 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Vennesla statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Lindhus Utleie AS

Mottaksnummer:

1034

Antall plasser:

200 (160 faste + 40 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.05.2016 til 30.09.2017.
I drift siden 01.05.2016

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Lindhus Utleie AS gjeldende fra 01.05.2016



Tilbud fra Lindhus Utleie AS om drift av mottak



Årsplan 2016 og 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2016 og 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet og kvinnegruppa



Tilbakemelding fra kommuner



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 03.05.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Anette Thonhaugen, Liv Karin Eilevstad og Rolf Høines
Fra driftsoperatør: Agnar Espegren
Fra mottak: Agnar Espegren (mottaksleder), og øvrige ansatte

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











RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak
RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende
adferd mot barn og ungdom i statlige mottak
RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser
RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak
RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbudet i ordinære statlige mottak
RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak
RS 2008-029 Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak
RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak

Pålegg
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
3 pålegg
Det er ikke rapportert på alle punktene fra årsplanen. I rapportkolonnen er det hyppig bruk av
setningen «Dette er gjennomført».
Pålegg: Driftsoperatør må sørge for at rapport for 2017 beskriver gjennomførte aktiviteter og
oppnådde resultater, samt gjøre rede for eventuelle avvik mellom plan og rapport. Jfr. RS
2008-044, pkt. 3.3 a)
Frist: 30.november 2017 (To måneder etter avvikling)
Ved stikkprøvekontroll er det funnet at det er søkt refusjon for betalte fakturaer for akutte
helseutgifter for beboer med avslag, uten at faktura er vedlagt refusjonskravet.
Pålegg: Driftsoperatør må sørge for at rutiner for økonomiarbeidet er i tråd med RS 2008044V7.
Frist: 31.august 2017
Ved stikkprøvekontroll er det funnet at kjøkkenpakker er registrert utlevert i Sesam, men
bilag er ikke signert av beboer.
Pålegg: Driftsoperatør må sørge for at rutiner for økonomiarbeidet er i tråd med RS 2008044V7.
Frist: 31.august 2017

RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak
1 pålegg
Det er gjennomført stikkprøvekontroll, og funnet at det ikke er søkt barnetrygd for en familie
med opphold.
Pålegg: Driftsoperatør må redegjøre for rutinene for søknad om barnetrygd. Jfr. RS 2008035, V1, pkt. 4.8
Frist: 31.august 2017

RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak
2 pålegg
Stillingsbeskrivelser for barnefaglig ansvarlig og mottaksmedarbeider er ikke lokalt tilpasset
dette mottaket.
Pålegg: Driftsoperatør må oppdatere stillingsbeskrivelsene. Jfr. RS 2010-084, pkt. 4 h)
Frist: 31.august 2017

Mottaket har ikke hatt ekstern veiledning i 2016.
Pålegg: Driftsoperatør må vise en plan for ekstern veiledning, Jfr. RS 2010-084, pkt. 4 j). En
sesjon må gjennomføres i perioden før mottaket avvikles 30.september 2017.
Frist: 30.september 2017
Konklusjon
Det er gitt 6 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
27.07.2017
Tormod Stavenes

Rolf Høines

Regiondirektør

Rådgiver

