Kontroll av
leveransen
Sandnes EM statlige mottak

Rapport fra kontroll av driften ved Sandnes statlige mottak for enslige
mindreårige asylsøkere
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 Vest, juli 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Sandnes EM statlig mottak

Driftsoperatør:

Hero Norge AS

Mottaksnummer:

1119

Antall plasser:

Avdeling for enslig mindreårige: 30 faste plasser

Kontraktsinformasjon: Hovedavtale 01.01. 2012– 31.12.2018 (Brukt opsjon. Avtalen forlenget
fra 1.1.2016).
I drift siden 01.01.2005.

Rapporten er basert på
Kontrakt mellom UDI og Hero Norge AS gjeldende fra 01.01.2012
Tilbud fra Hero Norge AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hero Norge AS
Årsplan 2017
Budsjett 2017
Årsrapport 2016
Regnskap 2016
Egenerklæring registrert 1.3.2017
Rapport fra kontroll II 2016
Møte med beboere
Tilbakemelding fra verger/representanter
Tilbakemelding fra barneverntjenesten
Tilbakemelding fra skole
Øvrig dokumentasjon

Meldt tilsynsmøte 29.06.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Hilde Rusten og Lene Nordli
Fra Driftsoperatør: Anpuchelvan Mahesan
Fra mottak: Bineyam Abera Yohannes (avdelingsleder) og øvrig ansatte

Kort oppsummering
Kontrollen på Sandnes EM mottak hadde fokus på følgende temaer:



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



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



Krav til samarbeid med lokale instanser (RS 2008-054)



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



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



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



Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak (RS 2011-011)



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



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



Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak (RS 2015009)



Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for
menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (RS 2015-007)



Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll

Konklusjon
Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert.

Utlendingsdirektoratet
13.07.17

Stig Arne Thune
regiondirektør
Hilde Rusten
Rådgiver

