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Rapport fra omsorgskontroll av driften ved Mysebu ankomsttransitt
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 asylmottak.
Omsorgskontrollen har fokus på mottakets ivaretakelse av den daglige omsorgen for
beboerne.
Administrativ kontroll og en utvidet økonomikontroll vil bli utført senere i år.
Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke
noe helhetsbilde av driften av mottaket.
Rapporten skal betraktes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen
to uker fra rapporten er mottatt.
Endelig rapport er offentlig og vil bli publisert på UDIs hjemmesider. Rapporten vil også bli
sendt til aktuelle samarbeidspartnere.

Rapport, Ankomst- og transittenheten, juni 2018
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Mysebu ankomsttransitt for enslige mindreårige

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

116

Antall plasser:

56+14 plasser

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.04.2013 utløp 01.04 2018 + 1 års opsjon til 01.04.2019
I drift siden 01.04.2013.

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Link AS gjeldende fra 01.04.2013



Årsplan og omsorgsplan 2018



Årsrapport 2017



Egenerklæring registrert 2018



Samtale med beboere 07.06.2018



Tilbakemelding fra Fylkesmannen og representanter



Øvrig dokumentasjon bla. SESAM, oversikt over mottakets kompetanse (iberegnet de
ekstra stillingene for barnefaglige ansatte), turnus fra april, aktivitetsplan,
arbeidsbeskrivelse for kontaktpersonene med mer.



Meldt møte 07.06.18 med følgende til stede:
Fra UDI: Laila M. Smith og Synnøve Nybakk.
Fra Driftsoperatør: Thor Arne Hauge

Fra mottak: Marius Nicolaisen (mottaksleder), Karoline Authen (barnefaglig
koordinator), Anniken Øvre (barnefaglig prosjektstilling 100%) og Tommy Mathisen
(koordinator og aktivitets- og nærmiljømedarbeider).

Kort oppsummering
Omsorgskontrollen ved Mysebu ankomsttransitt hadde størst fokus på følgende temaer:






Krav til bemanning og kompetanse i transitt sett i sammenheng med de øremerkede
stillingene (Tilbudet fra Link AS, avtalen og tildelingsbrev for øremerkede midler).
Krav til omsorgsarbeid for EM i mottak (RS 2011-034)
Krav til identifisering og oppfølging av beboere som kan være utsatt for
menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (RS 2015-007)
Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud (herunder
informasjon) for enslige mindreårige i mottak (RS 2012-012)
Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende atferd (RS
2010-085)

I tillegg var vi innom mange mindre punkter.


Ingen pålegg fra fjorårets omsorgskontroll

Tilbakemeldingen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus var god, men de ønsket at mottaket
varslet dem når de enslige mindreårige kommer til Mysebu, mottaket følger opp dette.
Konklusjon
Det er ønskelig at mottaket ser på følgende problemstillinger som ble drøftet i møtet;
ungdommene trenger organiserte, faste møter med personalet slik at de kan få komme med
sine innspill til hverdagen på mottaket, når det gjelder f.eks. aktiviteter, mat el. lignende. I
tillegg er det bra dersom mottaket ser på ordningen med kontaktperson på nytt slik som dere
har planlagt for i årets årsplan.
Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert.
Utlendingsdirektoratet 04.07.18
Eirik Eide
regiondirektør
Synnøve Nybakk
rådgiver

