Tilsyn/
etterkontroll
For Lindås EM statlige mottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Lindås EM statlig mottak
Tilsyn/etterkontroll er en gjennomgang av 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 mottak.

Rapport, UDI Regionkontor Vest, desember 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Lindås EM statlig mottak

Driftsoperatør:

Norsk mottaksdrift

Mottaksnummer:

1260

Antall plasser:

Avdeling for enslig mindreårige: 40 plasser (32 faste plasser + 8
stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Hovedavtale 01.04.2016 – 31.03.2019.
I drift siden 01.04.2016

Rapporten er basert på
Kontrakt mellom UDI og Norsk mottaksdrift gjeldende fra 01.04.2016
Tilbud fra Norsk mottaksdrift om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
Referat fra forhandlinger mellom UDI og Norsk mottaksdrift
Årsplan 2016
Budsjett 2016
Møte med beboerrådet
Tilbakemelding fra verger/representanter
Tilbakemelding fra barneverntjenesten
Tilbakemelding fra skole
Tilbakemelding fra IMDi regional enhet
Øvrig dokumentasjon
Meldt tilsynsmøte 27.10.2016 med følgende til stede:
Fra UDI: Hilde Rusten og Faustin Gasana.
Fra Driftsoperatør: Ronja Trolie.

Fra mottak: Gudveig Kartveit (fungerende mottaksleder) og øvrig ansatte.

Kort oppsummering
Tilsynet på Skei mottak hadde fokus på følgende fellestemaer:










Omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak (RS 2011 – 034)
Arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for enslige
mindreårige (RS 2012 – 012)
Arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige (RS 2012018)
Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak (RS 2015009)
Identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for
menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (RS 2015-007)
Bosettingsforberedende arbeid i mottak (RS 2009-040)
Returarbeid i mottak (RS 2012-019)
Kort befaring av bygningsmasse

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
1 pålegg:
I tilbakemeldingene fra samtlige sektormyndigheter i Lindås kommune kommer det fram at
de i en periode ikke har hatt et formelt og godt fungerende samarbeid med mottaket. Dette
gjelder spesielt skole og barneverntjeneste. Det er UDIs krav at mottaket skal samarbeide
med aktuelle sektormyndigheter i kommunen med sikte på at mottaksbeboere skal få et
tilpasset tjenestetilbud i kommunen i samsvar med deres rettigheter, jf. RS 2011-034 pkt.
3.4. og 3.5.
Pålegg: Mottaket skal ta initiativ til formalisert samarbeid med relevante lokale
samarbeidspartnere: helse, skole, barneverntjeneste og politi. UDI ønsker å få tilsendt kopi
av samtlige samarbeidsavtaler med aktuelle sektormyndigheter.
Frist: 26.01.2017
Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
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 i forhold til driftsavtalens pkt. 14, herunder
eventuelle sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette
punkt.

Utlendingsdirektoratet
21.12. 16

Stig Arne Thune
regiondirektør

Faustin Gasana
Rådgiver

