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Rapport fra omsorgskontroll for Svolvær statlige mottak for enslige
mindreårige
Omsorgskontroll 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, juni 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Svolvær statlige mottak for enslige mindreårige

Driftsoperatør:

Mottaksdrift AS

Mottaksnummer:

1880

Antall plasser:

32 faste, 8 stykkpris

Kontraktsinformasjon: 01.02.2016 – 31.01.2019
I drift siden

01.12.2015

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Mottaksdrift AS gjeldende fra 01.02.2016



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Mottaksdrift AS



Årsplan 2017



Budsjett 2017



Årsrapport 2016



Egenerklæring



Tilbakemelding datert 26.04.2017 fra Vågan Innvandrer- opplæringssenter, VIO.



Møte med beboerrådet 22.06.2017



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 31.03.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Arnt Ole Andreassen og Kristin Krogstad
Fra driftsoperatør: Per Bendiksen og David Bendiksen
Fra mottak: Ulf Erik Johansen (mottaksleder), Boyd Hay (avdelingsleder) og øvrige
ansatte.

Kort oppsummering
Tilsynet på Svolvær 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

•

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

Særskilte fokusområder 2017:
•

Hvis utbetalt midler til styrking av bemanning på mottak/avdeling for enslige
mindreårige

•

Hvis utbetalt midler til returrådgiver på mottaket

•

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

Kort oppsummering av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere:
Skriftlige tilbakemelding fra Vågan innvandrer- og opplæringssenter (VIO). Tilbakemeldingen
inkluderer helse, barnevern, sivilsamfunn og frivillighetsarbeid, samt kommunens inntrykk av
Svolvær EM mottak.

Det opplyses om godt samarbeidsklima mellom partene, og Vågan kommune har et klart
inntrykk av at Svolvær mottak for enslige mindreårige fungerer godt i lokalsamfunnet.

VIO har også gjennom tilbakemeldinger fra politiet fått opplyst at det er få konflikter og
utfordringer ved Svolvær mottak for enslige mindreårige.

UDI hadde 22.06.2017 møte med fem representanter fra beboerrådet. Ungdommene
opplevde seg godt ivaretatt av personalet på mottaket. De utfordringer som kom fram ble tatt
videre til driftsoperatør og mottakets ledelse.

Pålegg etter omsorgskontroll/etterkontroll
RS 2008 - 035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak

Jfr RS 2008-035 V1 kan de økonomiske ytelser reduseres ved pkt 7.4 Brudd på husreglenes
krav til obligatoriske aktiviteter (vask av fellesrom), pkt 7.5 Hærverk og pkt 7.6 Manglende
oppmøte til obligatoriske tiltak.

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.
1 pålegg:
Mottaket har ved flere tilfeller gitt trekk som ikke er hjemlet i reglementet, eksempelvis når
beboere ikke har fulgt regler om innetider. Mottaket må etablere rutiner slik at det ikke
trekkes av basisutbetaling for forhold som ikke er hjemlet i gjeldende regelverk.

Frist: 01.09.2017
Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt ett 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
05.07.2017

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Arnt Ole Andreassen
rådgiver

