Tilsyn/
etterkontroll
For Målselv statlige mottak for enslige
mindreårige

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Målselv statlige mottak for enslige
mindreårige
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.

Rapport, UDI Regionkontor Nord, februar 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Målselv statlige mottak for enslige mindreårige

Driftsoperatør:

Målselv mottak AS

Mottaksnummer:

1983

Antall plasser:

40 faste

Kontraktsinformasjon: 26.04.2016 – 25.04.2019
I drift siden

26.10.2015

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Målselv mottak AS gjeldende fra 26.10.2015



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Målselv mottak AS



Årsplan 2017



Budsjett 2017



Regnskap 2016: ikke aktuelt ennå



Årsrapport 2016: ikke aktuelt ennå



Egenerklæring ikke aktuelt ennå



Tilbakemelding datert 08.02.2017 fra Målselv kommune ved skolefaglig rådgiver.



Tilbakemelding datert 24.01.2017 fra Troms politidistrikt ved Bardu lensmannskontor



Møte med beboerrådet 09.02.2017



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 09.02.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Arnt Ole Andreassen og Margareth Heitmann Rasch
Fra driftsoperatør: Gitte Hoff og Sami Hajzeri
Fra mottak: Elisabeth Michalsen (mottaksleder), Carina Berntsen (konstituert
avdelingsleder) og fire øvrige ansatte.

Kort oppsummering
Tilsynet på Målselv mottak hadde fokus på følgende temaer:


RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak



RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak



RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser



RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak



RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak



RS 2008-034 Krav til innkvartering (trygghet og sikkerhet)



RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak



RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak



RS 2008-031 Krav til innkvartering (boforhold og fellesarealer)



RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak



RS 2008-029 Krav til tolk og språkassistenter i statlige mottak



RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Kort oppsummering av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere:
Skriftlige tilbakemeldinger fra politiet og Målselv kommune i forkant av tilsynsmøtet viser at
samarbeidet med mottaket er godt.
Eksternt tilsyn fra Målselv kommune etter forskrift om miljørettet helsevern konkluderte med:
Beliggenhet, utforming og drift av mottaket synes i stor grad å tilfredsstille de viktigste
kravene i forskriften.
UDI hadde 09.02.2017 møte med fem representanter fra beboerrådet. Ungdommene tok opp
enkelte utfordringer de opplevde på mottaket. Dette ble tatt videre til driftsoperatør og
mottakets ledelse. UDI informeres når forholdene/utfordringene er gjennomgått.

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2008 - 035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak
Jfr RS 2008-031V pkt 4 kan trekk av basisutbetaling kun iverksettes hvis en beboer ikke
vasker fellesrom når det er dennes tur, eller begår hærverk eller på annen måte skader
inventar eller bygninger.
Jfr RS 2008-035 V1 kan de økonomiske ytelser reduseres ved pkt 7.4 Brudd på husregler –
gjelder krav til obligatoriske aktiviteter, pkt 7.5 Hærverk og pkt 7.6 Manglende oppmøte til
obligatoriske tiltak.

Jfr RS 2008-035 V1 pkt 8 Enslige mindreårige og underpunkt 8.2 Reduksjon: Reduksjon i
økonomiske ytelser etter pkt. 7.4 og 7.6 er begrenset til kr 50 pr. gang.

1 pålegg:
Bare trekk som er hjemlet i gjeldende regelverk skal iverksettes.
-

Mottaket har ved tilfeller trukket kr 100,- for brudd på husregler.

-

Mottaket har gitt kollektivt trekk for knust vindu da gjerningsmann ikke meldte seg.
Trekk for hærverk kan kun iverksettes når gjerningsmann er kjent. Det er et viktig
prinsipp i norsk rett at straff bare skal ramme den som har utført handlingen.

Frist: 01.03.2017

RS 2008-031Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak
Jfr pkt 3.2 e, skal mottaket ha et rom der beboerne, enkeltvis eller i små grupper, kan trekke
seg tilbake for kontemplasjon, med mindre behovet dekkes i boenhetene. Rommet skal være
religionsnøytralt og kunne disponeres av alle beboere som ønsker det.

1 pålegg:
Mangler kontemplasjonsrom.
Behovet dekkes ikke i boenhetene og mottaket har ikke etablert egnet rom til formålet.
Frist: 01.04.17

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt to pålegg om retting av mangler pà de områdene som er kontrollen. 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
22.02.2017

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Arnt Ole Andreassen
rådgiver

