Rapport fra
UDIs kontroll
av Søre Sunnmøre asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Søre Sunnmøre 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 Midt-Norge, april 2019
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Søre Sunnmøre asylmottak

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

1513

Antall plasser:

190 plasser (152 faste + 38 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.12.13 til 30.11.19
I drift siden 2001

Rapporten er basert på
•

Kontrakt mellom UDI og Link AS

•

Tilbud fra Link AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud

•

Årsplan 2019

•

Årsrapport 2018

•

Budsjett 2019

•

Regnskap 2018

•

Egenerklæring registrert 04.03.19

•

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

•

Tilbakemeldinger fra Ulstein kommune

•

Tilbakemelding fra samarbeidsrådet

•

Tilbakemelding fra kvinnegruppa

•

Tilbakemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

•

Øvrig dokumentasjon

•

Befaring av Oshaugen 11 rom 23 og Vikebakken 31

•

Samtale med én enslig mindreårig med følgeperson 24.04.19

•

Samtale med to ungdommer 24.04.19

•

Meldt møte 25.04.19 med følgende til stede:
Fra UDI: Adrian Hasnaoui Haugen og Anne Lise Aastad
Fra Driftsoperatør: Thor Arne Hauge
Fra mottak: Ann-Ingvill Tødenes (mottaksleder), og øvrig ansatte (under relevante
punkter)

Kort oppsummering
Kontrollen ved Søre Sunnmøre asylmottak hadde fokus på følgende temaer:
•

Barn og unge

•

Databehandling, personvern og taushetsplikt

•

Differensiering av beboerrettede tiltak

•

Oppfølging av enslige mindreårige

•

Identifisering og oppfølging av beboere som kan være utsatt for menneskehandel,
vold i nære relasjoner eller barneekteskap

•

Varsling til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser

•

Opplysningsplikt til barnevernet

•

Krav til dialoggrupper for å forebygge vold

•

Trygghet og sikkerhet

•

Forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd

•

Gjennomgang av pålegg fra kontroller

•

Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
1 pålegg:
Årsplanen for 2019 inneholdt ikke planlegging på punkt 3.4 i RS 2009-006 (jamfør RS 2008044 punkt 3.1a). Mal for årsplan var oppdatert med endringene, men siste versjon av mal var
ikke benyttet.
Pålegg: Mottaket må sikre at det planlegges på samtlige områder for 2020.
Frist: 01.01.20

Konklusjon
Det er gitt 1 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
30.04.19

Rune Vordahl
regiondirektør
Anne Lise Aastad
seniorrådgiver

