Tilsyn/
etterkontroll
For Kvæfjord statlige mottak avdeling for
enslig mindreårige asylsøkere

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Kvæfjord statlig mottak avdelingen for
enslig mindreårige asylsøkere
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.

Regionkontor Nord, 3. mai 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Kvæfjord statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Kvæfjord Eiendom AS

Mottaksnummer:

1984

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 150 (120faste + 30 stykkprisplasser)
Avdeling for enslig mindreårige har 34 faste plasser, konvertert fra
faste beredskapsplasser 30.09.2015

Kontraktsinformasjon: Varighet 18.08.2015 til 17.08.2018 I drift siden 30.09.2015.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Kvæfjord Eiendom AS gjeldende fra 30.09.2015



Årsplan 2016



Tilbakemeldinger fra Kvæfjord kommune, kultur og oppvekst og barnevern



Tilbakemelding fra Midtre Hålogaland Politidistrikt



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 3. mai med følgende til stede:
Fra UDI: Margareth Heitmann Rasch og Kristin Krogstad.
Fra Driftsoperatør: Jonny Schanche og Per Mikal Eriksen
Fra mottak: Anne Aronsen(nestleder), Terje Olsen avdelingsleder og øvrig ansatte
(under relevante punkter)

Kort oppsummering
Tilsynet på Kvæfjord mottak avdeling for enslig mindreårige hadde fokus på følgende
fellestemaer:







Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035
(utvalgte punkter),
2008-044)Sikkerhet og trygghet, lokalsamfunnsarbeid, herunder beboermedvirkning
og informasjonsarbeid (RS 2008-031 (utvalgte punkter), RS 2008-054, RS 2008-034,
RS 2009-041)
RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Kvæfjord kommune og politiet melder at de har et løpende og godt samarbeid med mottaket.

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige
mottak
2 pålegg: Budsjett er ikke levert. Egenerklæring er ikke levert. HMS- erklæring er ikke levert.
(jamfør pkt. 3.2 RS 2008-044)
Pålegg: Budsjett, egenerklæring og HMS- erklæring skal leveres.
Frist: 01.06.16
Årsplanen er ufullstendig på en rekke områder, etter hva vi vet om mottakets faktiske
oppgaveløsning. (jamfør pkt. 3 i RS 2008 -044)
Pålegg: EM avdelingen i mottaket skal utarbeide en ny årsplan.
Frist: 01.06.16
RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser

1pålegg: Mottaket skal ha en skriftlig plan for informasjon til og kontakt med nærmiljøet.
(jamfør: RS 2008-054 pkt. 3a)
Pålegg: Mottaket skal utvikle en skriftlig plan for informasjon til og kontakt med nærmiljøet.
Frist: 01.08. 16

RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
1pålegg: Mottaket skal sørge for at informasjonsarbeidet er et felles anliggende for hele
personalet. Mottaket skal ha en rullerende plan for det totale informasjonsarbeidet. Planen
skal omfatte personalgruppas ansvar og oppgaver. (jamfør RS 2009-041)

Pålegg: Mottaket skal utvikle en skriftlig plan for informasjonsarbeidet for EM.
Frist 01.08.16

RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak
1pålegg:

Mottaket har et felles samarbeidsråd for EM og OA der to beboere er representanter
fra EM. Mottaket har ikke et samarbeidsråd for EM. (jamfør. RS 2008 -34 pkt. 3c e f)
Pålegg: Mottaket skal etablere et eget samarbeidsråd på EM avdelingen, med
skriftlig mandat.
Frist 01.08.
Kvæfjord mottak har ikke hatt eksterne tilsyn etter oppstart 30.09.15
Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt fem 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
18.05.16

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Kristin Krogstad
rådgiver

