Rapport fra
UDIs kontroll
av Kristiansand asylmottak, Tilrettelagt avdeling

Rapport fra kontroll av driften ved Kristiansand asylmottak, Tilrettelagt
avdeling
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:

Kristiansand asylmottak, Tilrettelagt avdeling

Driftsoperatør:

Kristiansand kommune

Mottaksnummer:

1005

Antall plasser:
Kontraktsinformasjon:

Tilrettelagt avdeling: 20 plasser
Varighet 31.01.2013 til 31.01.2019 (midlertidig forlenget til
31.03.2019), I drift siden 01.12.2009

Rapporten er basert på
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrakt mellom UDI og Kristiansand kommune
Tilbud fra Kristiansand kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
Referat fra forhandlinger mellom UDI og Kristiansand kommune
Årsplan 2018
Årsrapport 2017
Budsjett 2018
Regnskap 2017
Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak
(Sesam)
Møte med beboerrepresentanter
Tilbakemelding fra politidistriktet
Øvrig dokumentasjon
Befaring av Kristiansand TA
Meldt møte 26.10.2018 med følgende til stede:
Fra UDI:
Thor Lund og Marit Kristin Stokke
Fra Driftsoperatør: Birgith Ness
Fra mottak:
Wenche Kristensen (Mottaksleder), og øvrig ansatte

Kort oppsummering
Kontrollen hadde fokus på følgende temaer:
•
•
•
•

Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold
Sikkerhet og trygghet, lokalsamfunnsarbeid,
Gjennomgang av pålegg fra kontroller
Oppfølging av eksterne tilsyn

Pålegg
RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
Ved stikkprøver i SESAM ble det funnet mangler ift registrering av obligatoriske moduler i
informasjonsprogrammet.
Pålegg:
Mottaket må gjennomgå registrering i SESAM av gjennomførte moduler i det obligatoriske
informasjonsprogrammet, og rette dette iht RS 2017-002.
Frist: 01.03.2019
RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak
Mottaket har gjennomført svært få aktivitetstiltak for beboerne. Budsjett og regnskap 2017
samsvarer ikke i forhold til reelt gjennomførte tiltak.
Pålegg:
Mottaket må iverksette flere tiltak for beboere, enkeltvis eller i gruppe. Budsjett avstemmes
iht ny, planlagt aktivitet, jmf RS 2008-027, pkt 3.1
Frist: 01.02.2019
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak
Det ble funnet branntepper liggende løst eller inne i skap ved enkelte kjøkken/komfyrer.
Pålegg:
Mottaket må sørge for at branntepper er hengt opp i umiddelbar nærhet til komfyrer, jmf RS
2008-031, pkt 3.4.1, d.
Frist: 15.01.2019

Utlendingsdirektoratet, 20.12.2018

Tormod Stavenes
regiondirektør

Thor Lund
seniorrådgiver

