Tilsyn/
etterkontroll
For Øvrebø statlige mottak for enslige
mindreårige

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Øvrebø 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, september 2016
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Øvrebø EM statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

1031

Antall plasser:

Avdeling/mottak for enslige mindreårige: 40 (32 faste + 8
stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 15.02.16 til 31.01.19
I drift siden 15.02.16

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Link AS gjeldende fra 15.02.16



Tilbud fra Link AS om drift av mottak



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Link AS



Årsplan 2016



Egenerklæring: ikke fylt ut



Oversikt over mottakets kompetanse



Aktivitetsplan for sommer perioden 2016



Arbeidsbeskrivelse for særkontaktene



Tre individuelle kartleggingsdokumenter



To individuelle tiltaksplaner



Møte utvalg av beboere



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 14.09.16 med følgende til stede:
Fra UDI: Sølvi B. Helland, Ania Ordon Boye og Liv Karin Eilevstad.
Fra Driftsoperatør: Katrine Rennan
Fra mottak: Ann- Merete Lorentzen og øvrig ansatte.

Kort oppsummering
Tilsynet på Øvrebø EM mottak hadde fokus på følgende felles temaer:



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



Krav til arbeid med kartlegging og individuelle tiltaksplaner RS 2012-018



Varsling og oppfølging ved forsvinninger fra asylmottak RS 2015-009



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



Krav til arbeid med barn og unge i statlig mottak RS 2011-011



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



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

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
Funn: Mottak har ikke levert HMS erklæringen innen fristen.
Pålegg: Driftsoperatør må sørge for at mottaket leverer HMS erklæring innen tidsfristen, jfr.
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak, pkt. 3.3, b.
Frist: Ingen frist, siden mottaket leverte HMS erklæringen 19.09.16

Funn: Mottaket har ikke levert utfylt egenerklæring innen fristen.
Pålegg: Driftsoperatør skal levere ferdig utfylt egenerklæring innen 1.mars, jfr. RS 2008-044
Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak, pkt. 3.3, f.
Frist: Ingen frist, siden mottaket har levert utfylt egenerklæring etter tilsynet.

RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak
Funn: Mottaket har ikke benyttet seg av ekstern veiledning.
Pålegg: Driftsoperatør skal sikre at personalet får ekstern veiledning, jfr. RS 2010-084 Krav
til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak, pkt.4.
Frist: 01.12.16

Funn: Mottaket har ikke tilstrekkelig bemanning.
Pålegg: Driftsoperatør skal sikre at mottaket skal være bemannet med minimum to ansatte
24 timer i døgnet, jfr. RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige
mottak, pkt.3, f.
Frist: 01.12.16

Funn: Informasjonsansvarlig har ikke pedagogisk utdanning.
Pålegg: Driftsoperatør skal sikre at mottaket har en person med barnefaglig utdanning eller
tilsvarende kompetanse med ansvar for informasjonsarbeid, pkt. 4.e.
Frist: 01.12.16

RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
Funn: Mottaket har ikke gitt beboerne veiledning og opplæring i sunt kosthold.
Pålegg: Driftsoperatør skal sikre at ansatte har nødvendig kompetanse til å gi veiledning som
er knyttet til sunn ernæring, jfr. RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i
mottak, pkt. 3.3.d.
Frist: 01.12.16

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt 6 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
frister for retting av manglene, jf. driftsavtalens pkt 14.2 (NB! Evt punkt 13 i gamle
kontrakter). Uavhengig av ilagte pålegg og retting av disse, vil UDI vurdere alle funn i forhold
til driftsavtalens pkt. 14 (Evt punkt 13 i gamle kontrakter), herunder eventuelle sanksjoner
dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.

Utlendingsdirektoratet

Tormod Stavenes
regiondirektør
21.10. 2016

Sølvi B. Helland
rådgiver

