Rapport fra
UDIs kontroll
av Volda asylmottak for enslige mindreårige

Rapport fra kontroll av driften ved Volda asylmottak
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.
Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke et
helhetsbilde av driften av mottaket.
Rapporten 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, UDI Regionkontor Midt-Norge, november 2018
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Volda asylmottak

Driftsoperatør:

Link AS

Mottaksnummer:

1556

Antall plasser:

40

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.2016 til 31.12.2021
I drift siden 23.10.2015

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Link AS gjeldende fra 01.01.2016



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



Årsplan 2018



Årsrapport 2017



Budsjett 2018



Regnskap 2017



Egenerklæring registrert 01.03.18



Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak
(Sesam)



Møte med samarbeidsrådet 25.10.2018



Tilbakemelding fra IMDi



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 25.10.18 med følgende til stede:
Fra UDI: Margunn Engen og Anne Lise Aastad

Fra driftsoperatør: Hallstein Saunes
Fra mottak: Trude Flusund (mottaksleder) og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering
Kontrollen ved Volda asylmottak hadde fokus på følgende temaer:


Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035,
2008-044)



Beboermedvirkning (RS 2008-034)



Informasjonsarbeid (RS 2017-002)



Fritidsaktiviteter (RS 2008-027)



Barn og unge (RS 2011-011)



Opplysningsplikt til barnevernet (RS 2014-015)



Forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd (RS 2010085)



Omsorgsarbeid for enslige mindreårige – utvalgte punkter (RS 2011-034)



Differensiering av beboerrettede tiltak (RS 2009-006)



Identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for
menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (RS 2015-007)



Lokalsamfunnsarbeid - utvalgte punkter (RS 2008-054)



Returarbeid – utvalgte punkter (RS 2012-019)



Bosettingsforberedende arbeid – utvalgte punkter (RS 2009-040)



Gjennomgang av pålegg fra tidligere kontroller

Konklusjon
Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert.

Utlendingsdirektoratet
06.11.18

Rune Vordahl
regiondirektør
Anne Lise Aastad
seniorrådgiver

