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

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

Årsplan Mottaket bruker UDI's skjema for plan og rapport. Alle ansatte har mulighet til 
å delta i planarbeidet, blant annet  på personalmøtene. Beboere har mulighet 
til deltakelse gjennom  ungdomsrådet, husmøter, formelle og uformelle 
samtaler. Involverte parter utarbeider årsplanen i god tid før årsskiftet. 

 

Årsrapport I årsrapporten beskriver mottaket gjennomførte aktiviteter og gjør rede for 
avvik. HMS egenerklæring leveres samtidig.  
Mottaket involverer de ansatte i rapporteringsarbeidet gjennom 
personalmøtene. Beboerne får mulighet til dette gjennom ungdomsrådet, 
husmøter, formelle og uformelle samtaler. 
Årsrapporten sendes UDI innen oppgitt frist, 1 mars. 

 

Budsjettarbeid Mottakets budsjett utarbeides i samarbeid med DRO. Og det meldes fra til UDI 
dersom det blir foretatt store justeringer. 

 

Regnskap Mottaket fører løpende regnskap.  
Mottaksleder og merkantilt personale har ansvaret for at UDIs krav 
imøtekommes. Salangen kommune følger kommuneloven og andre forskrifter 
som regulerer offentlig regnskapsførsel. Mottaket fører og oppbevarer 
regnskap for ytelser til beboerne etter gjeldende reglementet. 
Revisors erklæring signeres og vedlegges regnskapet. Salangen kommunes 
administrative rutiner knyttet til budsjett og regnskapsarbeid gjelder også  
mottaket. Årsregnskap skal være UDI i hende innen 1. april. 

 

Refusjonskrav Refusjonskravene sendes UDI i samsvar med krav og retningslinjer. Det 
vedlegges originalkvitteringer, kopi av faktura og nødvendig dokumentasjon for 
alle typer krav. Refusjonskravene sendes innen gjeldende frister. 

 

Revisjon KomRev Nord IKS er revisor for Salangen kommune og Sjøvegan mottak. De 
gjennomgår bl.a. mottakets månedlige refusjonskrav til UDI. 
 
Når det gjelder innsynsrett styres Salangen kommune av offentlighetsloven og 
forvaltningsloven. Med denne organiseringen vil Salangen kommune ivareta 
kravet om administrative oppgaver. 
Mottaket sørger for å levere inn årlig revisorerklæring vedlagt årsregnskapet. 

 

Ressursbruk Kan ikke tidsberegnes.  
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RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket følger pengereglementet som gjelder for alle beboere i mottak, med 
mindre annet er bestemt av UDI.  
Alle beboere får pengeutbetalinger gjennom kronekort fra DNB den 1. og 16. 
hver mnd. Registrering gjøres på SESAM. 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
 
 

 

RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket ivaretar konfidensialitet, integritet og tilgjengeligheten av 
personopplysninger til beboere. Dette gjennom å oppbevare sensitiv 
informasjon i låsbart og brannsikkert arkivskap, i låsbart rom.  
Personopplysninger sendes enten via post eller via UDIs krypterte e-post 
system. Alle ansatte har tilgang til SESAM med egne passord. Mottaket har 
avviksprotokoll hvor det føres inn avvik ved sikkerhetsbrudd. Alle ansatte 
underskriver taushetserklæring ved ansettelse. Når beboere meldes ut fra 
mottaket blir alle dokumenter som ikke skal oversendes UDI slettet og 
makulert. 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
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RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket har en aktivitetsansvarlig som koordinerer aktivitetstilbudet. Denne 
utarbeider en aktivitetsplan (ukeplan og halvårsplan) som viser de faste 
aktivitetene.  Alle beboerne gjøres kjent med planen ved ankomst, samt at alle 
leiligheter har kopi av planen. Deltakelsen på aktivitetene er frivillig. Alle har 
mulighet å være med på planleggingen av forskjellige aktiviteter, gjennom 
kartlegging av den enkelte, på husmøter og ungdomsrådet. I tillegg arrangeres 
egne aktiviteter i feriene. Denne planen henges opp i alle leilighetene og i 
resepsjonen.  

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
 
 

RS 2008-029 Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket har avsatt midler til bruk av tolk. Mottaket  benytter seg av 
profesjonelle tolker gjennom tolkefirmaet Salita. Mottaket har som hovedregel 
å bruke telefontolker. 
I noen tilfeller brukes tilstedetolk. Det sjekkes da at tolken har fått nødvendig 
opplæring/kurs. I forkant innhentes taushetserklæring, arbeidsoppdraget 
gjennomgås, lønn avtales, osv.  
Beboere brukes kun i de tilfeller hvor partene er enige om dette, og hvor det 
ikke fremkommer taushetsbelagte opplysninger. 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
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RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

Boforhold Alle leiligheter har egen inngang, hvor det bor inntil 8 personer.  Leilighetene 
består av soverom, stue, kjøkken, låsbare bad med toalett, vaskemaskin, 
tørketrommel og annet nødvendig utstyr. I alle år har mottaket hatt  jenter i 
egen leilighet hvor gutter/menn (unntatt ansatte) ikke har adgang, men på 
grunn av få ankomster de siste årene er den omdisponert til gutter. Beboere 
med særskilt behov får så langt det lar seg gjøre en tilpasset boløsning. Alle 
leilighetene har smekklås på ytterdørene. Dette for å forhindre at uønskede 
personer kommer seg inn.   

 

Fellesarealer 
 

Alle leilighetene inneholder kjøkken, stue, bad og toalett. 
Aktivitetshytta blir brukt til felles aktiviteter som biljard, fotballspill og diverse 
markeringer/ sammenkomster. Møterommene Savannah og Serengeti, brukes 
til filmkvelder, playstation, storskjerm for TV-program, egen pc til lekser og 
leksehjelp, hobbyaktiviteter, spill m.m. Mottaket har avtale med DRO om bruk 
av møterom og gymsal på Vasshaug barnehage, som er lokalisert like ved 
mottaket. Vi har også avtale om bruk av skolekjøkken ved Salangen 
grunnskole til matkurs. 

 

Trygghet 
 

Alle leilighetene har egen inngang, låsbare dører til soverom, toalett og 
hoveddør. Mottaket er døgnbemannet slik at det er mulighet for beboere å ta 
kontakt med ansatte hvis de skulle trenge noen å snakke med, sykdom eller 
annen hjelp.  
Beboere som blir utsatt for vold, trussel om vold, trakassering eller seksuelle 
overgrep, vil mottaksansatte bistå, slik at de får nødvendig hjelp/oppfølging, 
Mottaket ved DRO anmelder evt. forholdet til politiet.  
Alle beboere blir skjermet for uønsket kontakt og eksponering i media. All 
kontakt fra media henvises til mottaksleder. 

 

Sikkerhet 
 

Mottaket har gjort risikovurdering og utarbeidet beredskapsplan med 
tilhørende tiltakskort,  der det beskrives når og hvordan det kan være 
nødvendig å igangsette tiltak når det oppstår konflikter eller andre uønskede 
hendelser. 
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Brannsikkerhet Mottaket har utarbeidet skriftlige rutiner for brannberedskap. 
Beboere får opplæring ved ankomsten, i brannvarslingssystemet,  informasjon 
om hvor slukkingsutstyr er plassert, hvor nødutganger er, m.m. Alle beboerne 
har tilgang på branninstruks på sitt språk. Mottakets ansatte får minimum 4 
ganger årlig grunnleggende brannvernopplæring med praktiske slokke– og 
evakueringsøvelser i regi av brannvesenet i kommunen. Mottaket har også 
kvartalsvise brannøvelser hvor både beboere og ansatte deltar. Mottaket har 
ansatte som har spesialisert seg innenfor dette området. Mottaket har til en 
hver tid oppdaterte beboerlister gjennom SESAM.  
Mottaket har brannvarslingsanlegg,  brannslange og sprinkelanlegg i alle 
leiligheter. Det er flammehemmende madrasser i alle leiligheter, samt 
branntepper  og komfyrvakt på alle kjøkken. 

 

Utlån av utstyr 
 

Mottaket har utstyr til utlån,  slik at beboere skal kunne delta på ulike aktiviteter 
i regi av mottaket eller andre aktører. Vi har bl.a. utstyr til ski, fotball, 
styrketrening, svømming, samt utstyr til overnatting utendørs, fiske mm. 
Ungdomsrådet har kjøpt inn egne bærbare datamaskiner/nettbrett til utlån. 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  

 

 

 

RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak 
 

 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

Ansatte/ UDI 
 

Samarbeidet mellom UDI og mottaket bygger  på lojalitet, tillit og åpenhet.  
Mottaket bruker aktivt UDIs krav og retningslinjer i det daglige arbeidet. Etiske 
retningslinjer blir jevnlig gjennomgått på personalmøter. Hvis det oppstår 
dilemmaer eller kritikkverdige  forhold, blir  dette tatt opp med DRO og UDI 
regionkontor Nord. 
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RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

Beboer-
medvirkning 
 

Beboernes kompetanse og interesser kartlegges i velkomstsamtalen, og 
registreres på Sesam. Beboerne sine meninger blir ivaretatt gjennom formelle 
og uformelle  samtaler, kartlegging, husmøter og ungdomsråd. Beboere blir 
tilbydd ulike oppgaver i samarbeid med miljøpersonalet. Det kan være 
oppgaver som gjennomføring av hverdagsrutiner, ulike aktiviteter, måking av 
snø, rydding av uteområdet,  plenklipping, rengjøring og vedlikehold av 
mottaksområdet. 

 

Ungdomsråd Beboerne velger minst en representant fra hver leilighet til ungdomsrådet. Det 
utarbeides saksliste i forkant av møtene. Her blir det tatt opp saker som angår 
dem. De har egen økonomi som de styrer. Beboere kan komme med innspil  
og forslag til driften av mottaket, og blir informert om 
kontraktsoppfølging/kontroll. 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidfestes, Arbeidet pågår kontinuerlig.  
 
 
 

RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser (lokalsamfunnsarbeid) 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Salangen kommune har drevet Sjøvegan mottak siden 1989, enslige 
mindreårige fra 1992, og har som resultat av dette lang erfaring når det gjelder 
samarbeid med lokale instanser. Mottaket har inngått skriftlige 
samarbeidsavtaler med flere av disse. 

 

Helsetjenesten 
 

Beboere som ankommer mottaket får innkalling til helsesøster ca en uke etter 
ankomst. Ut fra behov hos den enkelte beboer blir de fulgt opp videre av 
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 helsevesenet. Helsesøster gjennomfører obligatorisk informasjonsprogram for 
beboere, om temaet helse. Helsesøster veileder også ansatte ved behov.  

BUP 
 

Mottaket har tett samarbeid om beboere som får  tilbud om individuell 
behandling.  BUP gjennomfører samtalegruppe for EM jevnlig. Ansatte  mottar 
også veiledning i regi av BUP, Sjøvegan. 

 

Barnevern Ved bekymring i forhold til barn og unge blir dette meldt skriftlig til Astafjord 
barneverntjeneste. Mottaket og barnevernet har jevnlige samarbeidsmøter. 

 

Skole Alle barn og unge som er i skolepliktig alder har obligatorisk skoletilbud ved 
Salangen skole og Sjøvegan videregående skole. Det gjennomføres 
skolemøter en gang pr måned. 

 

Politiet 
 

Mottaket har et godt samarbeid med lokalt politi. De gjennomfører obligatorisk 
informasjonsprogram for beboere som omhandler norske lover og regler. 
Mottaket gir nødvendige bistand under etterforskning av straffbare forhold. 
Mottaket bistår også i forbindelse med uttransportering. 

 

Brannvesenet 
 

Mottaket har løpende samarbeid med brannvesenet i kommunen. De 
gjennomfører årlige branntilsyn på mottaket, og deltar jevnlig under 
brannøvelser. 

 

Bibliotektjenest
e 
 

Alle beboere får informasjon om  biblioteket ved ankomst. Her finnes bøker på 
flere språk, samt tilgang til gratis internett og data. Åpningstidene er annonsert 
i resepsjonen og i hver leilighet. 

 

Frivillige 
organisasjoner 

Mottaket har jevnlig kontakt med Salangen frivillighetssentral, Røde kors og 
andre lag og foreninger. 
Mottaket opplever at flere og flere tar kontakt på bakgrunn av midler de har fått 
tildelt fra UDI. 

 

Flyktningforum Det gjennomføres jevnlige møter for å diskutere generelle 
problemstillinger/temaer som er viktig for flyktningarbeidet i kommunen. 
Mottaket, bosettingstjenesten ung og ordinær,barnevern, skolene, helsesøster, 
barnehage,  BUP, PPT, og Lamo (politi deltar ved behov). 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes, Arbeidet foregår kontinuerlig.  
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RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak: kvinner, eldre og personer med 
helseproblemer/ funksjonshemminger 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket har tidvis beboere med fysisk eller psykiske utfordringer. Mottaket har 
særlig fokus på sektoransvaret ift håndtering av slike saker. Aktivitetstilbudet 
blir tilpasset ut i fra beboermassen. 

 

Særlige krav 
kvinner / Jenter 

Mottaket har mulighet til at jenter bor i egen skjermet leilighet, der gutter/ menn 
(unntatt ansatte), ikke har adgang. Mottaket legger tilrette for egne aktiviteter 
for jenter. Mottaket sørger for at minst en jente sitter i ungdomsrådet. Mottaket 
har utarbeidet rutiner for håndtering av vold og overgrep. 

 

Særlige krav - 
Personer med 
helseproblemer 
og/eller 
funksjonshemn
inger 

Mottaket har et godt samarbeid med helsevesenet, slik at beboere med ulike 
helseproblemer og/eller funksjonshemninger får den oppfølginga de har krav 
på. I dialog med UDI og etter ønske fra beboer selv, vil mottaket søke om å 
involvere andre i den praktiske oppfølginga og omsorgen, der det er naturlig. 
De oppmuntres på lik linje med andre til å delta i ungdomsrådet. 
 

 

Særlige krav - 
seksuelle - og 
kjønns-
minoriteter 

Mottaket forsøker å tilstrebe seg informasjon og kunnskap om temaet.  
Mottaket gjennomfører samtaler og informasjonsprogram med dette som tema. 
Samtalene kan være gruppevis eller individuelle. Samtidig har mottaket godt 
samarbeid med helse, representant og BUP, om det skulle være behov 
individuell oppfølging. Aktuelle tiltak kan være tilrettelagte boalternativ. 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
 
 

 

RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Koordinator med bosettingsansvar har løpende oversikt over bosettingsklare 
beboere og er kontaktperson overfor IMDi. Mottaket innkaller til 
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bosettingsintervju så snart det er kjent at beboer har fått oppholdstillatelse som 
gir rett til bosetting. Her gis relevant informasjon om bosetting og IMDi's rolle. 
Individuel kartlegging ferdigstilles og bosettingsrelevant informasjon noteres i 
Sesam. 
Mottaket kontrollerer opplysningene som er registrert i SESAM. Mottaket gir 
informasjon om kriterier for bosetting og hvilke rettigheter og plikter som følges 
av bosetting med offentlig hjelp. 
Hvis det fremkommer nye opplysninger som er viktig for bosettingen 
ettersendes disse til IMDi.  

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes, Arbeidet pågår kontinuerlig.  
 
 

 

RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket sørger for at beboere får informasjon slik at de er best mulig forberedt 
til oppholdet i mottaket, til integrering eller retur.  
Mottaket har en informasjonsansvarlig som sammen med de andre ansatte 
sørger for at informasjonsprogrammet blir gjennomført. Mottaket har utarbeidet 
en plan for dette arbeidet.  
Ansvarlig samarbeider med aktuell instans på de ulike infoprogrammene. Det 
er mottaket som legger til rette ved å kalle inn til møte, bestille tolk, ordne 
møtelokaler osv.  Mottaket tilpasser informasjonsprogrammet til deltakernes 
behov og forutsetning.  
Mottaket legger også til rette for at beboere kan få informasjon gjennom TV og  
internett.  

 

 Gjennomføring er vanskelig å tidsberegne. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
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RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i statlige mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

Bemanning Mottaket reviderer årlig alle stillingsbeskrivelser og rutiner. Mottaket skal til 
enhver tid ha en gyldig og godkjent turnus jfr. gjeldende lovverk. Arbeidet 
utføres sammen med PTV.  
Sjøvegan mottak har døgnkontinuerlig bemanning på EM-avdelingen (som er 
samlokalisert med ordinær avdeling). Administrasjonen er bemannet på dagtid, 
mens miljøpersonalet går i todelt turnus. Vi har også rene nattevaktsstillinger.  
I tilfeller hvor miljøpersonalet må forlate mottaket, informeres 
brannverngruppen som består av enkelte beboere, opplært som brannvakter. 
 
DRO satser på høyt kvalifisert bemanning med hovedvekt innenfor barne-og 
sosialfaglig og flerkulturell kompetanse.   
Mottaket ser også viktigheten av å ha en variert og allsidig kompetanse blant 
ansatte. Både høgskoleutdanning og realkompetanse. 
Mottaket er i stadig endring. Nye utfordringer/behov i driften av mottaket, 
tilføres med økt kompetanse gjennom kurs og nye ansettelser.  
Alle som ansettes leverer godkjent politiattest. De må også skrive under på 
taushetserklæring før de starter i jobben.  
 

 

Kompetanse Mottaksleder har høyere utdannelse og ledererfaring.  
Fagansvarlig og koordinator har sosialfaglig utdanning og mottaket har flere 
ansatte med barnefaglig kompetanse.  
Informasjonsansvarlig er en av koordinatorene, som i samarbeid med en 
miljøterapeut med pedagogisk kompetanse. Informasjonsarbeidet 
gjennomføres sammen med de andre ansatte.  
Den ansatte som har ansvar for økonomi/regnskap har utdannelse innen 
kontor og administrasjon.  
Alle stillinger har egen stillingsbeskrivelse, som gjennomgås årlig. Ansatte får 
tilbud om å delta på aktuelle kurs og seminarer. Mottaket har avtale med BUP, 
Sjøvegan om veiledning for alle ansatte. Mottaket har samarbeidsavtaler med 
andre faginstanser i kommunen. Mottaksleder og faglig ansvarlig deltar  i 
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flyktningforumet i Salangen. 
Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  

RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i 
statlige mottak - ingen endring i Udiregelverk - bare ett velegg 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket følger egne rutiner ved mistanke om overgrep mot barn og unge. 
Rutinene er beskrevet i mottakets beredskapsplan med tilhørende tiltakskort. 
Planene gjennomgås jevnlig, slik at alle ansatte kjenner rutinene som skal 
følges. 

 

Forebyggende 
arbeid rettet 
mot beboere. 
 

Beboere skal være kjent med hva som er akseptabel adferd, og hvilke lover og 
regler som gjelder. Mottaket kjører flere informasjonsprogram hvor dette er et 
tema. Helsesøster og lokalt politi gjennomfører egne program. I tillegg har 
mottaket individuelle samtaler ved behov. Mottakets ansatte gir fortløpende 
råd og veileding til beboerne. Mottaket tar kontakt med aktuelle 
samarbeidspartnere for å diskutere eventuelle problemstillinger.  
Skulle det oppstå episoder/hendelser, har mottaket skriftlige rutiner for 
håndteringen av disse 

  

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
 
 

 

RS 2011-002 Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting fra mottak samt 
permisjonssøknader 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

Ankomst 
 

Når det kommer opplysning om ankomst på Sesam, har mottaket 
ankomstprosedyrer. 
Vaktansvarlig og aktuell særkontakt har ansvaret for å sikre at prosedyrene bli 
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gjennomført etter plan.  
Lage ankomstmappe og finne nøkler til rommet beboeren skal bo på. Klargjøre 
og merke rom og kjøleskap. Sette inn kjøkkenpakke. Henge opp branninfo på 
riktig språk på rommet. Opprette elektronisk beboerlogg. 
Beboer blir hentet på flyplassen av en ansatt, fortrinnsvis særkontakt hvis de 
er på jobb. Sørge for at beboer får med seg rett bagasje. Melde i fra til 
mottaket at beboer er ankommet, slik at penger klargjøres. Ved ankomst til 
Sjøvegan, gi dem omvisning hvor skole, helse, butikker osv er. 
Ved ankomst mottaket: Kort presentasjon av mottaket. Beboer signerer for 
nøkkel, bankkort og kjøkkenpakke. Ta kopi av pinkode til bankkort og legge i 
beboermappen. Notere mobilnummeret og evt e-postadresse til beboer. Og gi 
beboer mottakets telefonnummer. Ta kopi av asylsøkerbeviset og legg til 
representant/verge slik at disse kan søke om D-nummer raskt. Beboer får 
omvisning i leiligheten hvor han/hun skal bo og det avtales tidspunkt for 
handling av mat. Ankomstmelding på Sesam blir sendt til helse, fylkesmannen, 
skole, barnevern, tannlege og politi. Velkomstinformasjon og videre opplæring 
vil bli gitt neste dag.  

Flytting 
 
 
 
 
 

Vaktansvarlig, særkontakt og koordinator har ansvaret for å følge opp ungdom 
under flytteprosessen når det er blitt kjent at ungdom skal flytte. 3 dager før 
utflytting gjennomgås rutinene med beboer. Da skal han /hun starte med å 
pakke sine personlige eiendeler, sørge for at rom, kjøkkenskap og kjøleskap 
vaskes. Levere tilbake evt. ting som er lånt på mottaket og bøker til 
skole/bibliotek, Ansatte skal gå gjennom reiseruta (med tolk ved behov) 
sammen med beboer. Ved flytting blir flyttemelding på Sesam sendt til helse, 
fylkesmannen, skole, barnevern, tannlege og politi. 

 

Permisjon Søknad om permisjon skal fylles ut og leveres i god tid til 
særkontakten/koordinator evt andre faste ansatte, som avgjør søknaden. 
Beboere kan få innvilget permisjon i helger og ferier.  Særkontakten evt andre 
ansatte skal ta kontakt med verten i forkant av reisen og avtale besøk. 
Mottaket skal be om kopi av legitimasjon, og kontrollere at navn, adresse og 
telefonnummer stemmer med oppgitte opplysninger. Mottaket skal ved reiser 
sørge for at ungdommens reiserute (t/r) og økonomi er i orden. 
Særkontakten skal holde jevnlig kontakt med ungdommen under fravær fra 
mottaket. Kontakt noteres i ungdommens logg. Permisjonen registreres på 
Sesam.   

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
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RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket tilstreber seg å bidra til at alle beboere får en trygg, forutsigbar og 
meningsfull hverdag under oppholdet her. Vi skal sørge for at deres rettigheter 
og behov blir ivaretatt. Alle ansatte har kjennskap til UDI`s rutiner og 
retningslinjer. Mottaket har utarbeidet egne delplaner hvor arbeidet med barn 
og unge er beskrevet. Planene er tilgjengelig for alle. 

 

Sikring av 
omsorg 
 

Mottaket har rutiner for å ivareta/ følge opp hver enkel beboer sitt behov. Dette 
gjennom formelle/ uformelle samtaler, observasjoner, husmøter, ungdomsråd 
og aktiviteter. I tillegg til obligatorisk informasjonsprogram "Ung i Norge". 

 

Tiltak knyttet til 
skolegang 
 

Ved ankomst eller avreise skal mottaket sørge for at alle barn og ungdom blir 
meldt inn og ut av skolen. Mottaket legger forhold til rette for kontakt med 
skolen, for eksempel ved faste skolemøter og foreldremøter. EM får leksehjelp 
av miljøpersonalet ved behov. 
Mottaket hjelper ungdom å søke videregående skole. 

 

Informasjon 
 

Mottaket kjører eget program for ungdom, "Ny i Norge", hvor tema er 
tilrettelagt for målgruppen. Beboerne innkalles gruppevis, delt opp i 
språkgrupper, hvor de får informasjon om spesifikke tema. Dette 
informasjonsprogrammet er lagt opp slik at det er rom for dialog.  
Mottaket har fokus på hverdagsmestring, som eksempelvis kosthold og 
ernæring,matlaging, renhold, og brannøvelser gjennom teoretisk og praktisk 
opplæring med den enkelte. Alt av aktiviteter blir registrert på Sesam.  

 

Varslingsplikt 
til 
barneverntjene
sten 
 

Mottaket sender bekymringsmelding til  barnevernstjenesten hvis beboer viser 
utfordrende adferd, eller har andre utfordringer i forhold til psykisk- og fysisk 
helse.  
Mottaket har skriftlig samarbeidsavtale med Astafjord barneverntjeneste. 
Representant blir varslet.  

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes, Arbeidet pågår kontinuerlig.  
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RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Sjøvegan mottak har rolle som den enslige mindreåriges foresatte i det daglige 
omsorgsarbeidet. Alle beboere på mottaket, har samme krav til behandling/ 
hjelp fra det offentlige, som andre innbyggere i kommunen. 

 

Mottakets 
Rutiner 

 

Mottaket har utarbeidet egen omsorgsplan jfr. UDIs retningslinjer.  
Dette gjennom fast struktur på hverdagen, som rutiner, regler, 
prosedyrebeskrivelser og turnusordninger. 
Ved å legge vekt på barnefaglige og flyktningfaglige perspektiver, skal den 
enkelte følges opp i hverdagen. 

 

Representant / 
verge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottaket sender skriftlig melding til Fylkesmannen ved ankomst av ny beboer, 
og sikrer dermed  at alle EM får tildelt representant/verge. 
Mottaket stiller kontorer, telefon, kopimaskin mm til disposisjon for 
representant/ verge ved behov. 
Mottaket gir representant/verge tilgang til opplysninger og er behjelpelig ved 
behov. 
Alle EM får informasjon i velkomstsamtalen om representant/ verge,  og dens 
rolle. 
Representantene/vergene har fast kontortid på mottaket og alle EM har da 
mulighet for å møte sin representant/verge.  
De har også mulighet til å komme i kontakt med representanten/vergen sin 
gjennom personalet på mottaket. 
Mottaket har jevnlige møter med representanter/verger for å sikre god 
kommunikasjon og utvikle felles forståelse for hva som er det beste for den 
enkelte. Mottaket har også møter med Fylkesmannen. Oppnevnt 
representant/verge blir registrert på Sesam.  

 

Særkontakt-
enes arbeid 

 

Alle EM har to faster særkontakter som har hovedansvar for den enkelte, 
gjennom oppfølging i hverdagen. Ungdommene får informasjon om hvem som 
er særkontaktene  og deres rolle i velkomstsamtaler, daglig kontakt/samtaler, 
på husmøter og i ungdomsrådsmøter. Miljøgruppen er aktiv med denne 
informasjonen, slik at den enkelte skal vite hvem som er deres særkontakter.  
Videre har særkontaktene  sammen med resten av miljøgruppen, ansvar for 
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leilighetene, ankomst - og flytterutiner, individuell kartlegging og tiltaksplaner, 
økonomi, skole, sosialisering, dokumenter, aktiviteter, permisjon og å være 
setteverge ved behov. 

Medbestem-
melse og 
ytringsfrihet 

Alle ungdommer får mulighet til å komme med sine ytringer og være med å 
bestemme gjennom dialog/møte med ansatte i hverdagen. Men også i 
husmøter og ungdomsråd. 
Særkontaktene  har ansvar for gjennomføring av faste husmøter. 
Ungdommene på EM avdeling og miljøpersonalet har ansvar for gjennomføring 
av ungdomsrådet  en gang pr. mnd, oftere ved behov.  
Her velger ungdommene sine representanter, minst en fra hver leilighet. 
Ungdomsrådet har eget budsjett. 

 

Oppfølging av 
den enslige 
mindreåriges 
kontakter 
utenfor 
mottaket 

Alle ungdommer får informasjon i velkomstsamtalen og kartleggingen om; 

 Hjelp til oppsporing gjennom  f.eks. Røde kors eller flyktninghjelpen 

  IOM's opplysningstelefon 

 Tilgang til  internett 

 Tilbud om lån av telefon  
Ansatte er aktiv i møte med besøkende vi ikke kjenner, for å avdekke identitet. 
F.eks.  sjekke telefonnummer, registreringsnummer på bil og navn på 
besøkende. Ved besøk utenfor mottaket, forsøker mottaket å holde seg 
orientert om hvor og hvem de er hos. 

 

Samarbeid 
med UDI 

Mottaket har et nært samarbeid med UDI, Region Nord i det daglige arbeidet. 
Hver enkelt ungdom blir fulgt opp. Hvis behov for særskilte tiltak, blir dette 
drøftet med UDI før igangsetting. 
I samtaler med ungdommene der det fremkommer opplysninger som kan ha 
betydning for deres sak, drøfter mottaket med den aktuelle ungdom  og 
representanten/ vergen, og er behjelpelig med å videreformidle dette til UDI, 
hvis det er ønskelig. 

 

Krav til 
omsorgsarbei
d 

Mottaket har som mål, å sørge for at hver enkelt beboer, gjennom individuell 
tilrettelegging , får et godt omsorgstilbud og oppvekstmiljø, uansett kjønn, 
alder, livssyn, kulturell identitet, personlighet, fungeringsevne, ressurser og 
behov.  
I de tilfeller der individuelle behov går på bekostning av gruppens behov, 
varsles UDIs regionkontor, for å finne løsning. 

 

Krav til 
miljøarbeid 

 

Koordinator (faglig ansvarlig) har ett overordnet ansvar for at alle beboere får 
et helhetlig omsorgstilbud, gjennom kontinuerlig arbeid for å gi best mulig 
oppfølging av den enkelte ungdom.   
Dette gjøres gjennom samtaler, observasjoner, loggføring, kartlegging og 
tiltaksplaner med den enkelte. 
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I de tilfeller det er nødvendig, samarbeider mottaket  med andre instanser. 
 
Aktivitetsansvarlig/ miljøgruppe er oppdatert over hva som finnes av  
aktivitetstilbud i nærmiljøet, og gjennom kartlegging av hver enkelt ungdom, 
finne ut hva de ønsker av aktiviteter. 
Miljøgruppa/særkontakt følger opp den enkelte ut i fra behov. Mottaket er 
ansvarlig for de fleste aktiviteter, og  jobber kontinuerlig mot lag og foreninger 
for å finne gode tilbud til beboerne. 

Krav til 
psykososialt 
arbeid 

Mottaket har som mål å gjøre den enkelte i stand til å ta ansvar for seg selv og 
miljøet rundt seg. God struktur på døgnet, rutiner, og klare regler å forholde 
seg til, mener vi er viktig. 
Gjennom samtaler, der den enkeltes behov kommer frem, følges dette opp av 
særkontakt/ miljøgruppa, der aktuelle samarbeidspartnere også trekkes inn 
ved behov. 
Hver enkelt får samtale med helsesøster kort tid etter ankomst til mottaket, og 
blir henvist videre ved behov.  
BUP, (barne- og ungdomspsykiatrien) Sjøvegan gjennomfører samtalegrupper 
jevnlig med beboergrupper.  
Mottaket arbeider kontinuerlig med å følge opp, trygge  og styrke 
ungdommene gjennom ulike tiltak, som samtaler, individuell kartlegging og 
aktiviteter.  
Mottaket forsøker så langt det lar seg gjøre å ta hensyn til den enkeltes 
kulturelle og religiøse behov. Mottaket har ikke et felles bønnerom, den enkelte 
står fritt til å utøve sin religion.  
For å unngå konflikter har mottaket religionsnøytrale fellesareal. 

 

Helsearbeid Gjennom samtaler, individuelle kartlegginger og observasjoner, der den 
enkeltes behov kommer frem, følges dette opp av særkontakt/ miljøgruppa, 
der aktuelle samarbeidspartnere også trekkes inn. 
Alle får samtale med helsesøster kort tid etter ankomst til mottaket, og blir 
henvist videre ved behov til andre instanser. 
Mottaket arbeider kontinuerlig med å motivere og tilby fysiske aktiviteter, som 
trening og naturopplevelser. Gjennom opplæring og veiledning i hverdagen, 
samt informasjonsprogram, får ungdommene kunnskap om kosthold og 
ernæring. Mottaket følger opp og trygger de ungdommene som har behov for 
det gjennom ulike tiltak. 

 

Krav til arbeid 
med skole, 
opplæring og 

Ungdommene blir meldt til skolen (Sjøvegan videregående skole eller 
Salangen skole) kort tid etter ankomst.  
Mottaket foretar ei grovkartlegging av ungdommen og sender til skolen. Skolen 
tar ei utvidet kartlegging/test av eleven rett før skolestart, slik at han/hun får et 
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informasjon 

 

 

 

 

rett tilpasset skoletilbud.  
Mottaket gir beskjed i godt tid til skolen når ungdom flytter til kommune eller 
annet mottak.  
Mottaket deltar på jevnlige skolemøter, samt foreldremøter. 
Alle får tilbud om leksehjelp fra de ansatte ved mottaket. 
Beboere får informasjon tilpasset deres nivå ved bruk av UDIs ”Ung i Norge” 
informasjonsprogram. 

Krav til 
samarbeid med 
andre aktører 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottaket har samarbeidsavtaler med flere aktører, deriblant Astafjord 
barneverntjeneste, lensmannskontoret, Sjøvegan tannklinikk, BUP Sjøvegan 
og Krisesenteret i Midt-Troms,  
Mottaket har et nært samarbeid med helse, skole, tannlege, politi,BUP 
Sjøvegan, Lamo ungdomssenter og bosettingstjesten ung. 
Mottaket har samarbeid med Røde kors, Salangen idrettsforening og andre lag 
og foreninger . 
Mottaket har kontinuerlig kontakt med IMDI og kommuner som ungdommene 
skal bosettes til. 
De ansatte ved mottaket avdekker eventuelle behov gjennom samtaler, 
observasjoner og kartlegging. 
Mottaket har samarbeidsmøter med de ulike aktørene ved behov. Hvis det 
avdekkes behov, opprettes det samarbeid med en eller flere aktører. 
Frivillige organisasjoner tar kontakt med mottaket. Dette gjelder først og fremst 
ved aktiviteter i regi av dem. 

 

Enslige 
mindreårige 
med 
følgeperson 

 
 
Ungdom som kommer med følgeperson får det samme tilbudet som de andre 
ungdommene på mottaket. 

 

Bekymring Ved  bekymring rundt en beboer, drøftes situasjonen med representant/verge 
og aktuelle samarbeidspartnere, eks. helse, barnevern og UDI.  
Hvis beboere har behov eller andre utfordringer som krever mer bistand enn 
det mottaket kan gi, sendes det bekymringsmelding til barnevernet og kopi til 
UDIs regionkontor. Representant/verge varsles.  
Ved alvorlige adferdsvansker hos en beboer har mottaket opplysningsplikt til 
barnevernet. 
Mottaket samarbeider med barnevernet, når enkeltbeboere har særskilte 
behov for oppfølging. 

 

Enslige 
mindreårige på 
sykehus 

Tiltak rundt hver enkelt beboer vurderes sammen med helse, beboer, UDI og 
representant/ verge. 
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Kontroll av 
asylmottak 
 

Mottaket legger tilrette for at UDI kan gjennomføre kontroll på best mulig måte. 
Mottaket legger tilrette for at UDI kan møte ungdomsrådet, og ved behov 
bestilles det tolk. 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
 
 

 

RS 2012-012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for enslige mindreårige i mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Gjennom det kontinuerlige arbeidet i hverdagen med rutiner, samtaler, 
observasjoner og aktiviteter skaper mottaket en trygg og meningsfull hverdag 
for ungdommene. Dette kan bidra til å skape framtidshåp, bruke sine 
ressurser, utvikle evner, anlegg og sosial kompetanse, og oppleve mestring. 
Dette skal bidra til å styrke de unges identitet og gradvis selvstendiggjøre dem, 
slik at de kan ta hånd om eget liv.  
De skal ha reelle påvirkningsmuligheter i saker som angår dem. 
 
Ansatte bidrar til at ungdommene har en mest mulig trygg og forutsigbar 
hverdag gjennom: 
- Tilgjengelige voksne 
- Regler og rutiner 
- Struktur på døgnet 
- Meningsfylt hverdag  
- Skole 
- Aktiviteter (felles og individuelle) 
- Matkurs 
- Beboermedvirkning 
- Kjennskap til lokalsamfunnet rundt mottaket 

 

Ressursbruk Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  



22  

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

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Alle enslige mindreårige får utarbeidet sin egen individuelle kartleggings- og 
tiltaksplan. 
Faglig ansvarlig / koordinator- og særkontakter har det overordnede ansvaret 
med å påse at alle ungdommene får det. Gjennom observasjoner av, og 
samtaler med den enkelte ungdommen, utarbeides disse. Det blir gjennomført 
uformelle og formelle samtaler. I de formelle samtalene, brukes det tolk. 

 

 

Ressursbruk Vanskelig å estimere. Ressursbruken er individuelt betinget. Det  avhenger  av 
hvem ungdommen er, hva de har med seg av erfaringer og opplevelser  og 
hvor lenge de er på mottaket. Arbeidet pågår kontinuerlig. 

 

 
 
 

RS 2012-019 Krav til returarbeid i mottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Koordinatorene har hovedansvaret for å gjennomføre retursamtale, etter at 
advokat har forkynt vedtaket om avslag på asylsøknaden. Koordinatorene har 
løpende kontakt med UDI, og forholder seg til oppgavelinjen på Sesam, samt 
ser til at det øvrige personalet har kunnskap og forståelse for arbeidet. 
Mottaket sørger for å oppdatere seg gjennom kurs og seminarer i regi av UDI. 
Mottaket har egen returrådgiver som arbeider opp mot beboere med avslag. 
Det er også denne som i stor grad samarbeider med IOM. 
Alle ansatte jobber tett opp mot returrådgiver i hver enkelt sak. 

 

Ressursbruk Returrådgiver i 100%stilling, fordelt på EM- og ordinær avdeling. 
Øvrig returarbeid kan ikke tidsberegnes, det foregår kontinuerlig. 
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RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Mottaket skal varsle barnevernet om alle forhold som kan skade beboers helse 
og utvikling, slik at de får nødvendige omsorg og oppvekstvilkår som er trygge. 
Meldingen skal fortrinnsvis være skriftlig, og etter oppsatt mal beskrevet i RS.  
Den skal gi et godt grunnlag for at barnevernet skal kunne vurdere 
situasjonen. Der hvor mistanken er rettet mot foresatte, eller at saken gjelder 
tvangsekteskap, skal ikke foresatte ha innsyn i varsling til barnevernet.  
Mottakets ansatte skal også gi informasjon når barnevernet ber om 
opplysninger (opplysningsplikt). Kopi av alle barnevernsmeldinger sendes til 
UDI. 

 

Ressursbruk Kan ikke tidsberegne, foregår kontinuerlig.  
 

 

 

RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

Mottak - UDI Mottaket varsler UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser ved å bruke 
varslingsskjema vedlagt RS 2017 - 004V1, samt via e-post (asylmottak.no) 
eller telefon om nødvendig. 
Der det er relevant varsles politi og/eller barnevern og representant/verge. 
Oppfølging og eventuell tilrettelegging avtales med Regionkontor Nord. 
 

 

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

 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

 Alle ansatte får opplæring og informasjon om menneskehandel, vold i nære 
relasjoner og barneekteskap.  
Ved mistanke om menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap 
vil det bli gjort en vurdering av hver enkelt sak og aktuelle samarbeidspartnere 
og UDI vil bli kontaktet.  
Ved utlevering av opplysninger forholder vi oss til vedlegg 4 til RS 2015-007. 
 
Hvis mottaket blir kjent med informasjon som kan ha betydning for 
asylsøknaden, vil det innhentes samtykke fra beboer og representant/verge og 
denne informasjonen videreformidles til UDI. 

 

Menneskehand
el 

Mottaket har en kontaktperson som er ansvarlig for å følge opp ved mistanke 
om menneskehandel. 
Det gjennomføres en samtale hvis vi har rimelig grunn til å tro at beboeren er 
eller kan bli utsatt for utnytting i menneskehandel. Dette for å finne ut behov for 
oppfølging og hvordan dette skal følges opp (vedlegg1 til RS 2015-007). 
Vedlegg 5 til RS 2015-007 benyttes til rapportering. 

 

Vold i nære 
relasjoner 

Hvis det avdekkes eller det er rimelig grunn til å tro at beboer er eller kan bli 
utsatt for vold i nære relasjoner vil mottaket prøve å finne ut om beboer har 
behov for oppfølging (vedlegg nr 2 til RS 2015-007).  

 

Barneekteskap Ved begrunnet bekymring eller mistanke om at en beboer kan være utsatt for 
barneekteskap, vil mottaket følge det opp (vedlegg 3 RS 2015-007). 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes  
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RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak 
 

Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

Varsle 
 

Ved mistanke om forsvinning, varsler mottaket, ved bruk av RS 2015-009  V1, 
til lokalt politi,  representant/verge, advokat og UDI. 
Bekymringsmelding sendes barnevern ved bruk av RS 2015-009 V2. 

 

Oppfølging Mottaket sjekker om enslige mindreårige er til stede på mottaket med minimum 
tre kontrollrunder pr døgn. Det registreres skriftlig om beboer er tilstede.  
Ved mistanke om forsvinning, når beboer  ikke er tilstede - få oversikt over 
hvor beboer er, ringe beboer, snakke med andre beboere, skole. Gå gjennom 
rommet og se om personlige eiendeler er borte. Kontakter buss selskaper om 
beboer er observert på noen avganger.  
 
Hvis beboer kommer tilbake, varsles ovennevnte innstanser. 
Mottaket har oppfølgingssamtale med beboer for å avdekke grunnen til 
forsvinningen, videreformidle mistanker om f. eks menneskehandel. 

 

Ressursbruk: Kan ikke tidsberegnes. Arbeidet pågår kontinuerlig.  

Andre tema: 

RS xxx / definert av mottaket: 

 
Krav Tiltak, metode og ressursbruk Rapportering m/begrunnelse for 

eventuelle avvik 

   
   

 


