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Rapport fra kontroll av driften ved Kristiansand integreringsmottak
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 er offentlig og vil bli publisert på UDIs hjemmesider. Rapporten vil også bli sendt
til aktuelle samarbeidspartnere.

Rapport, Regionkontor Sør, november 2018

Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Kristiansand asylmottak

Driftsoperatør:

Kristiansand kommune

Mottaksnummer:

0716

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 180 (144 faste + 36 stykkprisplasser)
Mottaket har i tillegg tilknyttet 20 plasser i tilrettelagt avdeling. Det
gjennomføres egen kontroll med drift av denne avdelingen.

Kontraktsinformasjon: Varighet 16.03.2013 til 31.03.2019 (avtale om pilot på
integreringsmottak fra 28.10.16)
I drift siden 1998.

Rapporten er basert på
 Kontrakt mellom UDI og Kristiansand kommune gjeldende fra 16.03.2013


Tilbud fra Kristiansand kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Kristiansand kommune.



Årsplan år 2018



Årsrapport år 2017



Budsjett år 2018



Regnskap år 2017



Egenerklæring registrert mars 2018



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



Møte med samarbeidsrådet 5.10.2018



Tilbakemelding fra kvinnegruppa



Tilbakemelding fra politidistriktet



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 5.10.2018 med følgende til stede:

Fra UDI: Liv Karin Eilevstad og Nina B Lindekleiv
Fra Driftsoperatør: Birgith S. Ness
Fra mottak: Lill-Kristin Helset (mottaksleder), og øvrig ansatte

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



Organisatorisk, administrative forhold, herunder RS 2008-044, RS 2008-031, RS
2017-004, RS 2014-015, RS 2008-035
Fagområder, herunder RS 2008-034. RS 2017-002, RS 2008-027, RS 2011-011, RS
2010-085, RS 2015-007

Mottaket har sannsynliggjort god drift på de kontrollerte områdene.

Pålegg
RS 2017-002 krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak
1 pålegg:
Inkludere bruk av praktiske aktiviteter, ref pkt 5.2.
Pålegg: DRO må sørge for at mottaket har rutiner som involverer bruk av praktiske aktiviteter
som pedagogiske virkemidler i gjennomføringen av informasjonsprogrammet for beboere
mellom 12 og 18 år.
Frist for retting: Pålegget er dokumentert håndtert.

RS 2008-031 krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak
1 pålegg:
Krav om å gjennomføre kvartalsvise brannøvelser, ref pkt 3.4.2.d.
Mottaket har et godt samarbeid med brannvesenet både om brannforebyggende arbeid og
brannøvelser, men kan ikke vise til at det gjennomføres kvartalsvise øvelser eller at annet er
avtalt med brannvesenet.
Pålegg: etablere rutine for kvartalsvise brannøvelser eller dokumentere annen avtale med
brannvesenet.
Frist: 15.1.2019.

RS 2008-035 reglement for økonomisk ytelse, vedlegg 5. Krav til håndtering av
personmapper ved avreise fra mottak, ref pkt 2.3.
1 pålegg
Personmapper for beboere som hadde flyttet var ved en anledning oversendt UDI lenge etter
frist.
Pålegg: DRO må re-sjekke rutiner for overlevering av mapper til UDI angjeldende personer
som har flyttet.
Frist for retting: Pålegget er rapportert håndtert.

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. 2 pålegg er rapportert håndtert etter
kontrollen. 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
8.1.2019

Tormod Stavenes
regiondirektør
Nina B Lindekleiv
Seniorrådgiver

