Rapport fra UDIs
omsorgskontroll
av Nordre Land statlig mottak for enslige
mindreårige.

Rapport fra omsorgskontroll av driften ved Nordre Land statlig mottak
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 Indre Østland, juni 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Nordre Land statlig mottak for enslige mindreårige

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

0555

Antall plasser:

36 (29 faste + 7 stykkprisplasser)

Kontrakts informasjon: Varighet 01.01.2016 til 31.12.2018
I drift siden 01.01.2016

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og LINK AS gjeldende fra 01.01.2016



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



Aktivitetsplan for perioden juni og juli



Turnusliste for 2017



Arbeidsbeskrivelse for særkontakter



Tre individuelle kartleggingsdokumenter



Tre individuelle tiltaksplaner



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Møte med samarbeidsrådet 20.06.2017



Tilbakemelding fra IMDi Øst



Tilbakemelding fra Land barnevernstjeneste



Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oppland



Tilbakemelding fra Nordre Land læringssenter



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 20.06.2017 med følgende til stede:

Fra UDI: Lagina Høstmælingen og Martine Kristiansen
Fra Driftsoperatør: Thor Arne Hauge
Fra mottak: Gunhild Hovind (mottaksleder), og en ansatt

Kort oppsummering
Omsorgskontrollen ved Nordre Land mottak 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.

Pålegg
RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære mottak
Ett pålegg:
Gjennomgang av innleverte dokumenter samt samtaler under kontrollen viser at det har blitt
tilsatt personer før de har fremlagt politiattest jamfør punkt 3.a i RS 2010-084.
Pålegg: Driftsoperatør må fremlegge dokumentasjon på rutiner som sikrer at det blir fremlagt
politiattest før en tilsetting finner sted, jamfør Utlendingsloven § 97.
Frist: 24.07.2017

RS 2012 - 012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og
aktivitetstilbud for enslige mindreårige
Ett pålegg:
For å skape struktur, en meningsfylt og forutsigbar tilværelse for beboere også i helger og
ferier, skal mottaket i god tid før ferier ha aktivitetsplan som synligjør omfanget av planlagte
aktiviteter jamfør punkt 2.1 i RS 2012-012. Aktivitetsplan som vises frem til UDI kun ei uke
før skoleferie er generell og uten differensiering for perioden det er skoleferie. Under
samtaler med beboere kommer det frem at de ikke kjenner til hva de skal fylle dagene med i
ferien.
Pålegg: Mottaket må i god tid før ferier utarbeide aktivitetsplan som synliggjør omfanget av
de aktivitetene som er planlagt, og beboere må i god tid gjøres kjent med planlagte
aktiviteter. Planen sendes til UDI.
Frist: 24.07.2017
Konklusjon
Det er gitt to pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
frister for retting av manglene, jamfør driftsavtalens punkt 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
10.07.2017

Siv Kjelstrup
regiondirektør
Lagina Høstmælingen
Rådgiver

