Tilsyn/
etterkontroll
For Leirvik statlig mottak for enslige
mindreårige

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Leirvik 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 region vest, desember 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Leirvik statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Norsk mottaksdrift

Mottaksnummer:

1421

Antall plasser:

40 (32 faste + 8 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet fra 15.1.2016 til 14.1.2019

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Leirvik statlige mottak gjeldende fra 15.01.2016



Tilbud fra Norsk Mottaksdrift om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Årsplan 2016



Budsjett 2016



Egenerklæring registrert 17.02.2016



Referat fra oppstartsmøte 30.05.2016



Tilbakemelding fra Fylkesmannen



Tilbakemelding fra barnevernstjenesten



Tilbakemelding fra Hyllestad opplæringssenter



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 15.09.16 med følgende til stede:
Fra UDI: Hilde Rusten og Siri Solend.
Fra driftsoperatør: Ronja Trolie
Fra mottak: Gunnar Hopen (mottaksleder), og øvrig ansatte

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









RS 2011-034: Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak
RS 2012-012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud
for enslige mindreårige i statlige mottak
RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
RS 2012-018: Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige
mindreårige beboere i ordinære statlige mottak
RS 2015-009: Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra
asylmottak
RS 2015-007: Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være
utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap
RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende
adferd mot barn og ungdom i statlige mottak

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige
mindreårige beboere i statlige mottak

3 pålegg:
1. I samtaler med beboere fremkom det at flere ikke har forstått formålet med
kartlegging og tiltaksplan. Dette er ikke i henhold til RS 2012-018 punkt 4 og
rundskrivets vedlegg 1 punkt 2.1.bokstav e om at beboere skal medvirke i prosessen
med kartlegging og tiltaksplan, på bakgrunn av god informasjon om hva
dokumentene skal brukes til.
Pålegg: Mottaket må utarbeide rutiner for å gjøre beboerne kjent med formålet med
individuell kartlegging og tiltaksplan for å sikre et best mulig grunnlag for at den
enkelte får systematisk oppfølging og nødvendig omsorg etter behov, og får hjelp til å
legge planer for eget liv.
Frist: 26.01.2017

2. I en stikkprøve gjort under tilsynet på beboer som hadde bodd på mottaket i et
halvt år, var kartlegging utført kun èn gang og var ikke ajourført. Det fremkom ikke av
kartleggingsskjemaet at kartleggingen var i prosess. I henhold til RS 2012-018V1 2.1
d skal det systematiske arbeidet med kartlegging og tiltaksplan starte i løpet av den
første måneden etter ankomst. Arbeidet skal være prosessorientert og foregå

løpende under mottaksoppholdet. Dokumentet skal brukes aktivt i det daglige
arbeidet og oppdateres jevnlig.
Pålegg: Mottaket må innføre rutine som sikrer at kartleggingsarbeidet blir
prosessorientert, og sikre at det gjennomføres formelle kartleggingssamtaler ca. hver
tredje måned.
Frist: 26.01.2017

2. I henhold til RS 2012-018 punkt 5 skal representanten påse at barnets juridiske
rettigheter blir ivaretatt, blant annet at den mindreårige har eierskap til de kartlagte
opplysningene og tiltaksplanen, og at overføringen av opplysningene ivaretar kravene
til personvern. Dersom ikke samtykke fra representanten foreligger, kan ikke
informasjonen overføres til IMDi eller kommunen. I veilederen for arbeid med
individuell kartlegging og tiltaksplan punkt 6.4 understrekes det at representanten har
innsynsrett og skal gi samtykke før dokumentet sendes til andre. Ifølge årsplan fra
mottaket skal representanten lese gjennom kartleggings- og tiltaksplanen og signere
før ungdommene flytter.
I tilbakemelding fra et utvalg representanter opplyser èn at mottaket hadde forklart at
vedkommende ikke hadde rett til å lese kartleggingsskjemaet. En annen
representant opplyste at han ikke hadde blitt kontaktet når informasjon fra
kartleggingsarbeidet skulle videresendes til bosettingskommune, og dermed ikke
hadde fått anledning til å lese og godkjenne de ferdigstilte dokumentene. Dette er
ikke i tråd med retningslinjene for kartlegging eller RS 2011-034 punkt 2.2 b om at
mottaket skal tilrettelegge for at representanten kan utøve sitt ansvar på best mulig
måte og involvere vedkommende når det er berettiget å kreve ivaretakelse av
rettigheter. Det er videre et brudd på mottakets egne rutiner.
Pålegg: Mottaket må sørge for at representantene gis innsyn i kartlegging og
tiltaksplan og at de samtykker når dokumentene skal sendes videre.
Frist: 26.01.2017

RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende
adferd mot barn og ungdom i statlige mottak
1 pålegg:
Ifølge opplysninger fremkommet på tilsynsmøtet har ikke temaet overgrep og
grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak vært tema på
personalmøter, bortsett fra under temaet etiske retningslinjer. Dette er ikke i henhold til RS
2010-085 punkt 3.3 bokstav b om at grenseoverskridende atferd og gråsoneproblematikk
skal drøftes i møter med ansatte.

Pålegg: Mottaket må etablere en rutine som sikrer at seksuelle og fysiske overgrep jevnlig
blir tatt opp som tema på møter for de ansatte.
Frist: 26.01.2017

RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
1 pålegg:
I tilbakemelding fra Hyllestad opplæringssenter høsten 2016 fremkommer det at mottaket
ikke har hatt et samarbeid med skolen i forbindelse med gjennomføring av deler av
informasjonsprogrammet for beboerne. Iht. RS 2009-041 pkt. 3.3 f), jf. RS 2009-041V1 pkt.
2.3. skal mottaket tilstrebe et nært samarbeid med skolen, med det siktemål at programmet
og skoleundervisningen utfyller hverandre.
Pålegg: Mottaket må sikre at skolens undervisning og informasjonsprogrammet utfyller
hverandre. UDI ønsker å få tilsendt kopi av samarbeidsavtale med skole mht.
informasjonsprogram for barn og unge.
Pålegg: Frist: 26.01.2016

RS 2012-012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud
for enslige mindreårige i statlige mottak
1 pålegg:
Det fremgår av rundskrivets punkt 2.2 at mottak for enslige mindreårige skal ha
samarbeidsråd med beboere og ansatte. Rådet skal disponere et budsjett innenfor
aktivitetsbudsjettets rammer og ha ansvar for gjennomføring av sine beslutninger. Ifølge
mottaket «er aktivitetsbudsjettet beboernes penger, men de får ikke en fastsatt sum som er
avsatt til dem. De kommer med forslag og da får de penger.” Dette er ikke i tråd med
rundskrivets krav om at beboerne skal ha et budsjett som de skal lære å forhandle om og
disponere i fellesskap.
Pålegg: Mottaket må sette av midler på aktivitetsbudsjettet som beboerrådet skal ha ansvar
for å forvalte.
Frist: 26.01.2017

RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak

1 pålegg
Mottaket har ikke videreformidlet UDIs brev til beboerrådet av 08.04.2016 om tilbakemelding
på forholdene i mottaket. Dette er ikke i tråd med kravene i RS 2008-034 3 f om at mottaket
skal bidra til at beboerne kan uttrykke sitt syn på driften til UDI, både under tilsyn og ellers.
Pålegg: Mottaket må sikre at beboerne når som helst skal ha mulighet til å uttrykke sitt syn
på mottaksdriften til UDI.
Frist: 26.01.2017

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt 7 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 (Evt punkt 13 i
gamle kontrakter), herunder eventuelle sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig
mislighold i henhold til dette punkt.
Utlendingsdirektoratet

23.12.2016

Stig Arne Thune
regiondirektør
Hilde Rusten
rådgiver

