Rapport fra UDIs
omsorgskontroll
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mindreårige

Rapport fra omsorgskontroll av driften ved Hareid asylmottak for enslige
mindreårige
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, juni 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Hareid asylmottak for enslige mindreårige

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

1554

Antall plasser:

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

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.07.15 til 31.08.18
I drift siden 01.07.15.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Link AS gjeldende fra 01.07.15.



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



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring registrert 01.03.17



Tilbakemeldinger fra Hareid kommune



Tilbakemelding fra interkommunalt barnevern



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med beboere 31.05.17



Tilbakemelding fra politi



Tilbakemelding fra IMDi Nord



Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Møre & Romsdal



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 31.05.17 med følgende til stede:
Fra UDI: Birgitte Hopstad og Margunn Engen
Fra Driftsoperatør: Hallstein Saunes
Fra mottak: Iselin Aske (mottaksleder) og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering
Omsorgskontrollen ved Hareid asylmottak for enslige mindreårige hadde fokus på følgende
temaer:


Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige
beboere i statlige mottak (RS 2012-018)



Krav til bemanning og kompetanse i ordinære mottak (RS 2010 – 084)



Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak (RS 2011 – 034)



Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for enslige
mindreårige (RS 2012 – 012)



Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot
barn og ungdom i statlige mottak (RS 2010 – 085)

Pålegg
RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak
1 pålegg:
Økonomiansvarlig ved mottaket har ikke ettårig utdanning innenfor økonomi/regnskap.
Pålegg: Mottaket må søke om dispensasjon fra kompetansekrav som ikke er oppfylt.
Frist: 15.07.17

Konklusjon
Det er gitt ett 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 mot driftsavtalens pkt. 14, herunder eventuelle
sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.

Utlendingsdirektoratet
21.06.17

Rune Vordahl
regiondirektør
Margunn Engen
rådgiver

