Rapport fra
UDIs kontroll
av Lund asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Lund 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, UDI Regionkontor Vest, juni 2018
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Lund statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Stiftelsen SANA

Mottaksnummer:

1117

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 130 plasser (104 faste + 26 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet fra 1.9.2016 til 31.5.2020. Avtalen ble forlenget ved opsjon
fra 1.6.2017
I drift siden 1.2.2002.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Stiftelsen SANA gjeldende fra 1.9.2016



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



Tilbakemeldinger fra Lund kommune



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 31.5.2018



Tilbakemelding fra kvinnegruppen



Tilbakemelding fra politiet



Øvrig dokumentasjon



Befaring



Meldt møte 31.05.2018 med følgende til stede:
Fra UDI: Bjørn Tofte Vaage og Trude Steen.
Fra mottak: Unni K. Mydland (mottaksleder) og øvrig ansatte
Ingen møtt fra driftsoperatør

Kort oppsummering
Kontrollen ved Lund 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
RS 2012-019 Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak
RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra kontroller



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

I tillegg ble følgende punkter fra tilbud/forhandlinger/kontrakt fulgt opp:



Befaring av to bygninger
Midlertidig ekstra bemanning for barnefamilier og retur

Pålegg
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak
1 pålegg:
Det skal i henhold til gjeldende rundskriv punkt 3.4, sendes UDI en foreløpig oppstilling av
inntekter og utgifter innen 1.april. Denne skal underskrives/attesteres av revisor samt
underskrives av representant fra driftsoperatør. UDI mottok foreløpig oppstilling av inntekter
og utgifter den 10. april 2018 men denne manglet underskrift fra revisor.
Pålegg: Driftsoperatør må etablere rutiner som sikrer at regnskapsoppstillingen blir sendt
UDI innen gjeldende frist 1.april og sikre at revisor underskriver på oppstillingen i skjemaet.
Dersom det er behov for utsatt frist for innlevering må det det søkes før fristen går ut.
Frist: 01.08.2018

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

Det kom frem i møtet at beboere ikke alltid trekkes i ytelser etter fravær fra obligatorisk
informasjonsprogram, selv om de skulle vært trukket.
Pålegg 1:
Mottaket må sørge for å ha rutiner for å følge opp at beboere over 18 år som ikke deltar i
obligatorisk informasjonsprogram, skal trekkes i ytelser i henhold til RS 2017-002 pkt. 8. og
RS 2008-035V1.Pkt. 7.6.
Frist: 01.08.2018

Stikkprøver i Sesam viser at ikke alle beboere står med registrert tilbud om minimum 8 timer
pr. mnd. i informasjonsmodulene 2-9, slik kravet er. Det er uklart for UDI om dette skyldes
manglende tilbud om informasjonsmøter eller manglende registrering i Sesam.
Pålegg 2:
Mottaket må sørge for rutiner for å kunne gjennomføre informasjonsprogrammet i henhold til
kravene i RS 2017-002 pkt. 8.1. og sørge for registrering av deltakelse og fravær i Sesam
etter pkt. 9.
Frist: 01.08.2018

Konklusjon

Det er gitt 3 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
28.06.2018

Sissel Mehammer
regiondirektør
Bjørn Tofte Vaage
rådgiver

