Rapport fra UDIs
omsorgskontroll
av Fosnavåg asylmottak

Rapport fra omsorgskontroll av driften ved Fosnavåg asylmottak
UDI gjennomgår 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.
Omsorgskontrollen har fokus på mottakets ivaretakelse av den daglige omsorgen for
beboerne.

Rapport, UDI regionkontor Midt-Norge, mai 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Fosnavåg asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere

Driftsoperatør:

Hero AS

Mottaksnummer:

1559

Antall plasser:

40 (32 faste + 8 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 10.02.2016 til 31.12.2018
I drift siden 10.02.2016

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Hero AS gjeldende fra 10.02.2016



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



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Tilbakemeldinger fra Herøy kommune



Tilbakemelding fra barnevernstjenesten i Herøy kommune



Tilbakemelding fra skole i Herøy kommune



Samtale med 6 beboere fordelt på 2 språkgrupper



Befaring



Tilbakemelding fra IMDi region Midt-Norge



Arbeidsbeskrivelse for særkontakter



Oversikt over mottakets kompetanse



Tre individuelle kartleggings- og tiltaksplaner



Aktivitetsplaner for april, januar og desember



Turnusliste fra 1.11. 2016 – 20.04.2017



Meldt møte 15. – 16. november med følgende til stede:
Fra UDI: Anne Lise Aastad og Birgitte Hopstad.
Fra driftsoperatør: Ketil Blinge
Fra Fosnavåg asylmottak: Lilly Arlen Larsen (mottaksleder) og øvrig ansatte (under
relevante punkter)

Kort oppsummering
Kontrollen ved Fosnavåg asylmottak for enslige mindreårige hadde fokus på følgende
temaer:
 RS 2010 - 084: Krav til bemanning og kompetanse i ordinære mottak
 RS 2010 - 085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og
grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak
 RS 2011 - 034: Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
 RS 2012 - 012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og
aktivitetstilbud for enslige mindreårige
 RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige
mindreårige beboere i statlige mottak
 Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll II
Konklusjon
Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert.

Utlendingsdirektoratet
26.05.2017

Rune Vordahl
regiondirektør
Birgitte Hopstad
Seniorrådgiver

