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Rapport fra kontroll av driften ved Lyng EM 2 - 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, RKS, april 2019 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn:   Lyng EM 2 

Driftsoperatør:  Tokla AS 

Mottaksnummer: 1026 

Antall plasser:  Avdeling for enslige mindreårige: 20 plasser + 5 stk. pris 

   Kontraktinformasjon: Varighet 01.01.2016 til 31.12.2021  

I drift siden 2016. 

 

Rapporten er basert på: 

 Kontrakt mellom UDI og Tokla AS  
 

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

 Referat fra forhandlinger mellom UDI og Tokla AS 
 

 Årsplan 2019 
 

 Årsrapport 2018 
 

 Budsjett 2019 
 

 Regnskap 2018 
 

 Egenerklæring registrert 01.03.19 
 

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

 Tilbakemelding fra samarbeidsrådet  
 

 Øvrig dokumentasjon 
 
 

 Meldt møte 10.04.2019 med følgende til stede:  
 
Fra UDI: Liv Karin Eilevstad og Anne Sophie Vinje 
 



  
 

Fra Driftsoperatør: Mirko Rados 
 
Fra mottak: Tor Erik Pedersen (mottaksleder), og øvrig ansatte (under relevante 
punkter) 

 

Kort oppsummering 

Kontrollen ved Lyng EM 2 hadde fokus på følgende temaer: 

 
 Avtale om behandling og sikring av personopplysninger (RS 2008-026 Krav til 

databehandling og taushetsplikt i statlige mottak)  
 RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak inkludert 

samtale med barn (RS 2011-011, RS 2010-085, RS 2014-015 osv.) 
 RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak (enslige 

mindreårige med følgeperson) inkludert samtale med enslige mindreårige med 
følgeperson 

 RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak 
(med unntak av økonomi) 

 RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser 
 RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak 
 RS 2008-031 Krav til innkvartering (boforhold og fellesarealer) 
 RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak 
 RS 2008-029 Krav til tolk og språkassistenter i statlige mottak 
 RS 2011-044 Fordeling av asylsøkere fra transittmottak til ordinære mottak 
 RS 2011-045 Rutiner for flytting mellom og fra ordinære mottak 

Tillegg for enslig mindreårig avdelinger/ mottak 
 RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak 

(organisatoriske og administrative krav) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Pålegg:  

RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser 

1 pålegg: 

Funn: Mottaket har ikke skriftlig plan for informasjon til og kontakt med nærmiljøet, jfr. RS 
2008-054 pkt. 3.2.a 

Pålegg: DRO må sørge for at mottaket utarbeider en skriftlig plan for informasjon til og 
kontakt med nærmiljøet. 

Frist: 01.06.19 

Konklusjon: 

Det er gitt 1 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt 
frister for retting av manglene, jf. driftsavtalens pkt. 14.2. Uavhengig av ilagte pålegg og 
retting av disse, vil UDI vurdere alle funn mot driftsavtalens pkt. 14, herunder eventuelle 
sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.  

Eventuelle tilleggskommentarer (for eksempel hvis behov for at tema skal tas opp med DRO 
i egen sak, behov for reforhandling av kontrakt osv.) 

 

Utlendingsdirektoratet 

22.04.19 

 

 

Tormod Stavenes 

regiondirektør  

Anne Sophie Vinje  

    rådgiver    
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