Tilsyn/
etterkontroll
For Lindesnes statlige EM mottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Lindesnes EM 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 Sør, desember 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Lindesnes statlig EM mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

MD Solution

Mottaksnummer:

1065

Antall plasser:

Avdeling for enslig mindreårige: 28+7 plasser

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.2016 til 31.12.2021
I drift siden 01.01.2016

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og MD Solution gjeldende fra 01.01.2016



Tilbud fra MD Solution om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og MD Solution



Årsplan 2016




Årsrapport 2015
Budsjett 2016



Egenerklæring



Tilbakemeldinger fra Lindesnes kommune



Møte med samarbeidsrådet



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 08.09.2016 med følgende til stede:
Fra UDI: Liv Karin Eilevstad og Anne Sophie Vinje.

Fra mottak: Henriette Brekne Jensen (mottaksleder), og øvrig ansatte (under
relevante punkter)

Kort oppsummering
Tilsynet på Lindesnes EM mottak hadde fokus på følgende fellestemaer:











Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035
(utvalgte punkter), 2008-044)
RS 2010 – 084 Krav til bemanning og kompetanse i statlige mottak
Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud RS for
enslige mindreårige i mottak (RS2012-012).
Sikkerhet og trygghet, lokalsamfunnsarbeid, herunder beboermedvirkning og
informasjonsarbeid (RS 2008-031 (utvalgte punkter), RS 2008-054, RS 2008-034, RS
2009-041)
Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige mottak (RS 2011-034).
Krav til arbeid med barn og unge i mottak (RS 2011-011).
Krav til individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige beboere i statlig
mottak (RS 2012-018).
Varsling og oppfølging når mindreårige forsvinner fra mottak (RS 2015- 009).
Krav til identifisering og oppfølging av beboere som kan være utsatt for
menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (RS 2015-007).

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlig mottak
2 pålegg:
Funn: Mottaket har ikke levert HMS erklæring innen fristen.
Funn: Mottaket har ikke levert utfylt egenerklæring innen fristen.
Pålegg 1: Driftsoperatør må sørge for at mottaket leverer HMS erklæring innen tidsfristen, jfr.
RS 2008-044, Krav til plan- og rapporterings- og økonomiarbeid i statlig mottak pkt. 3.3,b.
Frist: 15.01.2017
Pålegg 2: Driftsoperatør skal levere ferdig utfylt egenerklæring innen 01.03 hvert år, jfr. RS
3008-0445, pkt. 3.3.f.
Frist: Utført for 2016.

RS 2010 – 084 Krav til bemanning og kompetanse i statlige mottak
1 pålegg:
Funn: Mottaket har ikke benyttet seg av ekstern veiledning.
Pålegg: Driftsoperatør skal sikre at personalet får ekstern veiledning, jfr. RS 2010-084, Krav til
bemanning og kompetanse i statlige mottak pkt 4.j
Frist: 15.01.2017

RS 2012-012: Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud
for enslige mindreårige i mottak
1 Pålegg:
Funn: Mottaket har ikke et fungerende samarbeidsråd med beboere og ansatte.
Pålegg: DRO må sørge for at mottaket velger et samarbeidsråd bestående av beboere og
ansatte.
Rådet skal disponere er budsjett innenfor aktivitetsbudsjettets rammer og ha ansvar for
gjennomføring av sine beslutninger, jfr. RS 2012-012, pkr.2.2

Frist. 01.02.2017

RS 2009-041: Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
1 pålegg:
Funn: Mottaket har ikke et tilfredsstillende informasjonsprogram som rullerer kontinuerlig.
Pålegg: DRO må sørge for at mottaket har et kontinuerlig informasjonsprogram tilpasset barn
og unge mellom 12-18 år, Jfr. RS 2009-041, Krav til informasjonsarbeid i statlig mottak.
Frist: 15.01.2017

RS 2012-018 V1:Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige
mindreårige beboere i statlige mottak.
1 pålegg:
Funn: Mottaket har ikke gode rutiner for utførelsen av kartleggingsarbeidet.
Pålegg: DRO må sikre at mottaket har gode rutiner for å kunne utføre kartleggingsarbeidet i
henhold til RS 2012-018.
Frist: 15.01.2017

Det er gitt 6 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
frister for retting av manglene, jf. driftsavtalens pkt 14.2 (NB! Evt punkt 13 i gamle
kontrakter). 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
28.12.2016

Tormod Stavenes
regiondirektør
Anne Sophie Vinje
rådgiver

