Rapport fra UDIs
omsorgskontroll
av Sunndal asylmottak, avdeling for
enslige mindreårige

Rapport fra omsorgskontroll av driften ved Sunndal asylmottak, avdeling
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 avdelingens ivaretakelse av den daglige omsorgen for
beboerne.

Rapport, UDI regionkontor Midt-Norge, mai 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Sunndal asylmottak, avdeling for enslige mindreårige asylsøkere

Driftsoperatør:

Sunndal kommune

Mottaksnummer:

1559

Antall plasser:

40 (32 faste + 8 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 10.02.2016 til 31.12.2018
I drift siden 10.02.2016

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Sunndal kommune gjeldende fra 15.08.2015



Tilbud fra Sunndal kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Tilbakemeldinger fra Sunndal lensmannskontor



Tilbakemelding fra kommunen, herunder skole og helsetjenesten



Tilbakemelding fra Barnevernstjenesten for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommune



Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal samt representanter



Tilbakemelding fra IMDi region Midt-Norge



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet



Samtale med 6 beboere fordelt på 3 språkgrupper



Befaring



Arbeidsbeskrivelse for særkontakter



Oversikt over mottakets kompetanse



Tre individuelle kartleggings- og tiltaksplaner



Aktivitetsplaner for april, januar og desember



Turnusliste fra 1.11. 2016 – 20.04.2017



Meldt møte 15. – 16. november med følgende til stede:
Fra UDI: Anne Lise Aastad og Birgitte Hopstad.
Fra driftsoperatør: Bente Mosbakk
Fra Sunndal asylmottak: Tore Vaagen (mottaksleder), Øystein Rolandsen
(avdelingsleder EMA) og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering
Kontrollen ved Sunndal asylmottak, avdeling for enslige mindreårige hadde fokus på
følgende tema:



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



RS 2011 -002: Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres
ankomst til, og flytting fra mottak samt permisjonssøknader



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



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



RS 2012-019 Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak



RS 2015-009: Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra
asylmottak



RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak



Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll II

Pålegg
RS 2012-019 Krav til returarbeid i mottak
1 pålegg:
Under kontrollen kom det frem det at returrådgiver som er ansatt i 100 % stilling i henhold til
tilleggsavtale med UDI, også er returansvarlig ved avdelingen (jamfør punkt 4 i RS 2012019).
Pålegg: Avdelingen må sikre at de tilfredsstiller UDIs krav til en ansatt med ansvar for
returarbeidet. Avtaler om returrådgiver ved mottaket skal komme i tillegg til dette.
Frist: 01.07.2017
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak
Under befaring på avdelingen kom det frem at det er åpen løsning mellom avdelingene for
voksne og for enslige mindreårige. De enslige mindreårige informerte at det var voksne inne
på avdelingen både på kveld og natt. Det ble bekreftet under møte med personalet at dørene
er åpne mellom avdelingene. Dette innebærer at mottaket ikke ivaretar beboernes trygghet
og sikkerhet på tilstrekkelig måte (jamfør RS 2008-031 pkt. 3.3. a, b,c og g). Mottaket har i
etterkant av omsorgskontrollen levert skriftlig oversikt over tiltak for å kompensere for dette.
Disse tiltakene er vurdert som ikke tilfredsstillende. UDI er særlig bekymret for beboernes
trygghet med tanke på at avdelingen også er utvalgt til å ta i mot enslige mindreårige jenter.
Pålegg: Det må iverksettes sikkerhetstiltak på avdelingen umiddelbart. Dette for å skjerme
beboerne på avdelingen mot uønsket oppmerksomhet fra andre og for å skape en trygg
hverdag for beboerne.
Frist: Omgående. Vi ønsker skriftlig tilbakemelding på pålegget innen 9. juni.
Konklusjon
Det er gitt 2 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
07.06.2017

Rune Vordahl
regiondirektør

Birgitte Hopstad
Seniorrådgiver

