Rapport fra
UDIs kontroll
av Lista EM asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Lista EM 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.

Rapport, UDI Regionkontor Sør, Mai 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Lista enslig mindreårige mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Tokla AS

Mottaksnummer:

1063

Antall plasser:

Avdeling for enslig mindreårige: 30 stk (24 faste + 6stykkprisplasser)

(opsjonsavtale til 28.02.21)
I drift siden: 01.03.15

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Tokla AS gjeldende fra 01.03.15



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2017



Regnskap 2016



Egenerklæring registrert 07.03.17



Møte med Farsund kommune 26.04.17



Møte med samarbeidsrådet 26.04.17



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 26.04.17 med følgende til stede:
Fra UDI: Liv Karin Eilevstad og Kari Slettan
Fra Driftsoperatør:
Fra mottak: Liljana Loncar (mottaksleder), og øvrig ansatte

Kort oppsummering
Kontrollen ved Lista asylmottak for enslige mindreårige hadde fokus på følgende temaer:
Alle temaer i protokollen er kontrollert.







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 Rutiner i arbeidet med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige
mindreårige beboere i statlige mottak

3 Pålegg
RS 2011 - 034: Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
Funn: Mottaket har ikke etablert samarbeidsråd med mandat og definert økonomiansvar.
Pålegg: Driftsoperatør må sørge for at mottaket etablerer samarbeidsråd med mandat og
definert økonomiansvar i henhold til gjeldende regelverk, jamfør RS 2011- 034, pkt. 2.4a
Frist: 30.06.17

RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende
adferd mot barn og ungdom i statlige mottak
Funn: Mangelfull risikovurdering av situasjoner hvor barn kan bli utsatt for overgrep.
Pålegg: DRO v/mottaket må sikre at mottaket foretar risikovurdering av situasjoner hvor barn
kan bli utsatt for overgrep. Tenk gjerne i forhold til daglige rutiner, media, aktiviteter, på
mottaket, lokalmiljø, nattestid osv. Inkluder alle risikosituasjoner – også når barna er borte fra
mottaket, jfr. RS 2010-085, pkt. 3.2.a
Frist: 30.06.17

RS 2012-018 Rutiner i arbeidet med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige
mindreårige beboere i statlige mottak
Funn: Mottaket har ikke rutine på å starte det systematiske arbeidet med kartlegging og
tiltaksplan i løpet av den første måneden etter ankomst.
Pålegg: Driftsoperatør må sørge for at mottaket har rutiner for å starte det systematiske
arbeidet med kartlegging og tiltaksplan i løpet av den første måneden etter ankomst, jamfør
RS 2012-018V1, 2.1 d
Frist: 30.06.17

Konklusjon
Det er gitt 3 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
22.05.17

Tormod Stavenes
Regiondirektør
Liv Karin Eilevstad
Seniorrådgiver

