Rapport fra
UDIs kontroll
av Larvik asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Larvik 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 asylmottak.
Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke et
helhetsbilde av driften av mottaket.
Rapporten betraktes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker fra rapporten er mottatt.
Endelig rapport er offentlig og vil bli publisert på UDIs hjemmesider. Rapporten vil også bli
sendt til aktuelle samarbeidspartnere.

Rapport, Regionkontor Sør, Desember 2018
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn: Larvik asylmottak - ordinært og IM
Driftsoperatør: Stiftelsen SANA
Mottaksnummer: Ordinært: 0710 IM: 0716
Antall plasser: Ordinær avdeling: 105 (84 faste + 21 stykkprisplasser)
IM avdeling: (60 faste + 15 stykkprisplasser)
Kontraktsinformasjon: Varighet - ordinær avdeling: 01.09.13 – 31.10.19
Varighet – integreringsmottak: 06.01.17 – 31.10.19
I drift siden 01.11.08

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Stiftelsen SANA gjeldende fra 06.01.17



Tilbud fra Stiftelsen SANA om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Stiftelsen SANA



Årsplan 2018



Årsrapport 2017



Budsjett 2018



Regnskap 2017



Egenerklæring registrert 01.03.2018



Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak
(Sesam)



Tilbakemeldinger fra Larvik kommune



Møte med samarbeidsrådet 02.10.18



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 02.10.18 med følgende til stede:
Fra UDI: Nina B. Lindekleiv og Liv K. Eilevstad.
Fra Driftsoperatør: Kristoffer Stensheim
Fra mottak: Therese Rakkestad, og øvrige ansatte

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


RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak



RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak



RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak



RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak
(med unntak av økonomi)



RS 2012-019 Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak



RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak



RS 2008- 044 Krav til plan, budsjett og regnskapsarbeid



RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak (pkt. 2)

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra kontroller



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg
RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
2 pålegg:

Funn: Mottaket har ikke registrert tilstrekkelig deltakelse på informasjonsprogrammet på
tilfeldig utvalgte beboere, jfr. RS 2017-002, pkt. 9.
Pålegg: DRO må sørge for at mottaket får på plass rutiner for at deltakelse og fravær
registreres i SESAM
Frist: 31.01.19

Funn: Ved manglende deltakelse i informasjonsprogrammet har ikke mottaket registrert trekk
i SESAM, jfr. RS 2008-035V1
Pålegg: DRO må sørge for at mottaket har rutiner for registrering av trekk i SESAM
Frist: 31.01.19
RS 2012-019 Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak
1 pålegg:
Funn: Ved stikkprøvekontroll av tilfeldig utvalgte beboere på registrering av retursamtaler i
SESAM ble det avdekket mangler, jfr. RS 2012-019, pkt.7.
Pålegg: DRO må sikre at mottaket har rutiner for registrering av gjennomførte retursamtaler i
SESAM.
Frist: 31.01.19
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak
1 pålegg:
Funn: Mottaket har tøyskap som oppbevaringsløsning i boligene. UDI vurderer ikke tøyskap
som tilfredsstillende da de ikke er mulig å desinfisere, ikke skjermer mot støv, lukt eller
innsyn, jfr. RS 2008-031, pkt. 2.
Pålegg: DRO må sørge for at oppbevaringsløsningene i boligene tilfredsstiller krav til hygiene
og skjerming.
Frist 28.02.19

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
14.12.18

Tormod Stavenes
regiondirektør
Liv Karin Eilevstad
seniorrådgiver

