
Rapport fra
UDIs kontroll
av Tingvoll asylmottak ordinær avdeling



Rapport fra kontroll av driften ved Tingvoll asylmottak ordinær 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.



Mottaksinformasjon

Mottaksnavn: Tingvoll asylmottak
Mottaksnummer: 882258572
Leverandør: Stiftelsen SANA (DRO)
Antall faste plasser: 180
Antall hotellplasser: 0
Antall stykkprisplasser: 0



Kort oppsummering

Kontrollen ved Tingvoll asylmottak ordinær avdeling hadde fokus på følgende temaer:
Krav til drift av ordinære plasser 2 Innkvartering
Krav til ordinære plasser 3 Organisatorisk arbeid
Krav til ordinære plasser 4.1 Informasjonsarbeid
Krav til ordinære plasser 4.2 Returarbeid
7 Innkvartering
8 Beboerrettet arbeid
Krav til ordinære plasser 4.4 Beboermedvirkning
Krav til ordinære plasser 4.5 Fritidsaktiviteter
Krav til ordinære plasser 4.6 Arbeid med barn og unge
Krav til ordinære plasser 4.3 Bosettingsforberedende arbeid
Oppfølging av tilbud



Tilleggsinformasjon

UDI har mottatt tilbakemelding fra vertskommune, Statsforvalter, samarbeidsrådet og kvinnegruppa ved mottaket, og deres
tilbakemeldinger er videreformidlet til asylmottak og driftsoperatør.



Pålegg

Ankomstmelding om enslige mindreårige til Statsforvalter

Manglende kjennskap til sin særkontakt

Manglende tiltaksplaner

Ikke kunnskap om samtalemetodikk

Beskrivelse:
I forkant av kontrollen mottok UDI tilbakemelding fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal om at asylmottaket ikke har sendt
ankomstmelding om nye enslige mindreårige med følgeperson. Statsforvalteren var dermed ikke kjent med hvem som bodde på
mottaket på kontrolltidspunktet.

Hjemmel:
Krav til drift av ordinære plasser 4.7.5a)

Gradering:
2

Pålegg:
Driftsoperatør må sikre at det blir sendt ankomstmelding til statsforvalter ved ankomst av enslige mindreårige med følgeperson.

Avslutningsdato:
20.12.2022

Beskrivelse:
Beskrivelse: Under samtale med enslige mindreårige framkom det at én ikke visste hvem som var sin særkontakt. Han har vært der i 1
måned og gjennomført kartlegging, men kan ikke gjengi navnet på sin særkontakt eller hvilken rolle han/hun har.

Hjemmel:
Krav til drift av ordinære plasser 4.7.5c) og Krav til drift av plasser for enslige mindreårige 4.2

Gradering:
2

Pålegg:
Asylmottaket skal sikre at alle beboerne vet hvem som er deres særkontakt.

Avslutningsdato:
20.12.2022

Beskrivelse:
Gjennomgang i MOT samt møte med ansatte under kontrollen avdekket at tiltaksplanene til enslige mindreårige mangler.

Hjemmel:
Krav til drift av ordinære plasser 4.7.5 c) og Krav til drift av plasser for enslige mindreårige 6.9

Gradering:
2

Pålegg:
Driftsoperatør må legge fram en plan for hvordan de vil sikre at det utarbeides individuelle tiltaksplaner sammen med hver enkelt
beboer, og at disse til enhver tid er oppdatert.

Avslutningsdato:
21.12.2022

Beskrivelse:



Under kontrollen fremkom det at returansvarlig ikke har kunnskap om samtalemetodikk.

Hjemmel:
Krav til drift av ordinære plasser punkt 4.2.1e)

Gradering:
1

Pålegg:
Driftsoperatør må sikre at returansvarlig får kunnskap om samtalemetodikk.

Avslutningsdato:
18.01.2023



Konklusjon

Utover disse påleggene, tilfredsstiller asylmottaket krav til drift på de områdene som er kontrollert.

Utlendingsdirektoratet

30.01.2023

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen underskrift.

Julie Berg Stein

rådgiver

Rune Holiløkk Vordahl

regiondirektør for Regionkontor midt


