Tilsyn/
etterkontroll
For Hamnvik statlige mottak for enslige
mindreårige

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Hamnvik 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, mars 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Hamnvik statlige mottak for enslige mindreårige

Driftsoperatør:

Mottak as

Mottaksnummer:

1986

Antall plasser:

42 faste, ingen stykkpris

Kontraktsinformasjon: 16.05.16 – 15.05.19. 3 års opsjon, til 16.05.2022.
I drift siden

16.11.2015

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Mottak as gjeldende fra 16.05.2016



Tilbud fra Mottak as om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Mottak as



Årsplan 2017



Budsjett 2017



Årsrapport 2016



Egenerklæring



Tilbakemelding datert 01.02.2017 fra Ibestad kommune



Tilbakemelding datert 18.01.2017 fra Midtre Hålogaland Politidistrikt ved Ibestad
lensmannskontor



Møte med beboerrepresentanter 16.03.2017



Øvrig dokumentasjon



Meldt tilsynsmøte 16.03.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Margareth Heitmann Rasch og Arnt Ole Andreassen
Fra driftsoperatør: Lisa E. Hansen og Sami Hajzeri
Fra mottak: Jorun-L. Gideonsen(mottaksleder) og øvrige ansatte.

Kort oppsummering
Tilsynet på Hamnvik EM-mottak hadde fokus på følgende temaer:


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



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



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



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



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



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



RS 2008-031: Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og beboerrepresentanter:
I tilbakemelding fra Ibestad kommune datert 01.02.2017 beskriver rådmannen samarbeidet
som godt, fra flere kommunale seksjoners side: Oppvekst, barneverntjeneste,
lege/helsesøster, kommuneledelse, politi og lokalsamfunnet generelt. Også tilbakemeldingen
fra Ibestad lensmannskontor datert 18.01.2017 uttrykker det samme.

UDI hadde 16.03.2017 møte med sju representanter for ungdommene ved Hamnvik EMmottak. Ungdommene tok opp utfordringer de opplevde på mottaket, og ønsker om endringer
for å øke trivselen. Dette ble tatt videre til driftsoperatør og mottakets ledelse.

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll
RS 2008-031, Innkvarteringstilbud, punkt 3.3. Trygghet og sikkerhet:
Mottaket skal:
a. tilrettelegge for en trygg hverdag for alle beboere
Ytterdøra i beboerblokk - Blokk B - lar seg ikke låse.
Ett pålegg:
Det skal settes lås i ytterdøra, og døra skal rutinemessig holdes låst nattestid.

Frist: 03.04.2017

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll
Det er gitt ett pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt
frist for retting av mangelen, 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
21.03.2017

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Margareth Heitmann Rasch
seniorrådgiver

