Tilsyn/
etterkontroll
For Søre Sunnmøre mottak for enslige
mindreårige

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Søre Sunnmøre mottak for enslige
mindreårige
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 Midt-Norge, oktober 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Søre Sunnmøre mottak for enslige mindreårige

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

1555

Antall plasser:

Mottak for enslige mindreårige: 30 (24 faste + 6 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.16 til 31.12.18.
I drift siden 26.06.15.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Link AS gjeldende fra 01.01.16.



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Link AS



Årsplan 2016



Årsrapport 2015



Egenerklæring registrert 01.03.16



Tilsynsrapport fra tilsyn I 2016



Oversikt over mottakets kompetanse



Aktivitetsplan for perioden september og oktober 2016



Arbeidsbeskrivelse/rutine for særkontaktene



Tre individuelle kartleggingsdokumenter



Tre individuelle tiltaksplaner



Muntlig tilbakemelding fra fylkesmannen i Møre og Romsdal



Møte utvalg av beboere 12.10.16



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 12.10.16 med følgende til stede:
Fra UDI: Christine Skorstad og Margunn Engen
Fra Driftsoperatør: Ann-Ingvill Tødenes
Fra mottak: Tord Kjølseth (mottaksleder) og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering
Tilsynet på Søre Sunnmøre mottak for enslige mindreårige hadde fokus på følgende
fellestemaer:



Omsorgsarbeid (RS 2011-034)



Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak (RS 2011-011)



Arbeid med kartlegging og individuelle tiltaksplaner (RS 2012-018)



Varsling og oppfølging ved forsvinninger fra asylmottak (RS 2015-009)



Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for
menneskehandel eller vold i nære relasjoner (RS 2015-007)



Gjennomgang av pålegg fra tilsyn/etterkontroll 1 i 2016

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige
mindreårige beboere i statlige mottak
2 pålegg:
Mottaket har endret på kartleggingsdokumentet for enkelte beboere slik at felt for unntatt
offentlighet samt signering og dato fra faglig ansvarlig for mottaks kartleggingsarbeid
mangler (jamfør pkt. 4 i RS 2012-018).

Pålegg: Mottaket må ha rutiner som sikrer at UDIs mal for individuell kartlegging av enslige
mindreårige beboere blir benyttet. Alle kartleggingsdokumenter må inneholde felt for unntatt
offentlighet, signering og dato.
Frist: 01.12.16

Under tilsynsmøtet kom det fram at mottaket i stedet for å utarbeide tiltaksplaner for alle
beboere, har utarbeidet handlingsplaner for alle beboerne og i tillegg tiltaksplaner for noen
beboere. Handlingsplanene ser i praksis ut til å tilsvare tiltaksplanen, men mangler
informasjon om unntatt offentlighet, dato, signatur og samtykke (jamfør pkt. 4 i RS 2012-18).
Pålegg: Mottaket må benytte UDIs mal for individuell tiltaksplan for alle beboere. Andre
benyttede dokumenter som tilsvarer tiltaksplanen må overføres til tiltaksplanen for å sikre at
dokumentet er unntatt offentlighet og blir påført dato, signatur og samtykke.
Frist: 01.12.16

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt to 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
24.10.16

Rune Vordahl
regiondirektør
Margunn Engen
rådgiver

