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Rapport fra omsorgskontroll av driften ved Mysebu 
ankomsttransittmottak for enslige mindreårige (EM)  

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, Ankomst - og transittenheten, november 2019 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn: Mysebu ankomsttransitt  mottak for enslige mindreårige 

Driftsoperatør: Ostra Consult AS    

Mottaksnummer: 0156  

Antall plasser:  50 plasser (30 faste + 20 stykkprisplasser og mulighet for bruk av 

opsjon på 20 plasser). 

Kontraktsinformasjon: Varighet 1.4.19 til 1.4.21 med mulighet for UDI til bruk av opsjon på 

samme vilkår i 1+1 år. 

I drift siden 1.4.19. 

 

Rapporten er basert på  

• Kontrakt mellom UDI og Ostra Consult AS 

 

• Tilbud fra Ostra Consult AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud 

 

• Referat fra forhandlinger mellom UDI og Ostra Consult 

 

• Årsplan 2019 

 

• Budsjett 2019 

 

• Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak 

(Sesam) 

 

• Tilbakemeldinger fra Eidsberg kommune  

 

• Tilbakemelding fra Fylkesmannen 

 

• Møte med ungdommer fra to ulike språkgrupper med forskjellig botid 

 

• Øvrig dokumentasjon 

 



 

  
 

• Meldt møte 18.10.19 med følgende til stede: 

 

Fra UDI: Jorid K. Hervik og Synnøve Nybakk 

 

Fra Driftsoperatør: Olav Strand  

 

Fra mottak: Myrteza Shini (mottaksleder), og øvrig ansatte med fagansvar. 

 

Kort oppsummering 

Kontrollen ved Mysebu ankomsttransitt hadde fokus på følgende temaer: 

• RS 2011-042: Krav til bemanning og kompetanse i transittmottak 

• RS 2011-034: Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak  

• RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige 

mindreårige beboere i statlige mottak (fokusområde 2019) 

• RS 2015-009: Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra 

asylmottak  

• RS 2012-012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud 

for enslige mindreårige i mottak 

• RS 2015-007: Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være 

utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (utvalgte deler) 

• RS 2012-019 Krav til returarbeid i mottak (utvalgte deler) 

• RS 2010-165 Krav til informasjonsarbeid i statlige transittmottak 

• RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende 

adferd mot barn og ungdom i statlige mottak (utvalgte deler) 

 

Kort oppsummering av funnene fra kontrollen av mottaksdriften: 

Mottaket har vært driftet av Ostra Consult AS i ca. 6 måneder. De gjennomgåtte områdene 

ser ut til å bli godt ivaretatt, også ungdommene UDI snakket med var positive både til 

hvordan de ble ivaretatt av ansatte og til aktivitetene ved mottaket. Vårt inntrykk er at på 

tidspunktet for kontrollen fungerer driften i henhold til tilbud og krav, det er ikke funnet avvik 

på noen av punktene som UDI har kontrollert.  

http://rvp/default.aspx?path=%7b8AE1E4D5-EB7E-4B05-A174-87408841B734%7d
http://rvp/default.aspx?path=%7b8AE1E4D5-EB7E-4B05-A174-87408841B734%7d


 

  
 

UDI har videre fått tilbakemeldinger fra Eidsberg kommune og Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, tilbakemeldingene til driften av Mysebu ankomsttransittmottak. er i all hovedsak 

positive 

 

Konklusjon  

Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert. 

 

Utlendingsdirektoratet 

18.11.2019 

 

 

Vivian Ellingsen Gotaas 

seksjonsleder  

         Synnøve Nybakk 

rådgiver 

 


