Rapport fra
UDIs kontroll
av Leira asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Leira 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, juni 2019
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Leira asylmottak

Driftsoperatør:

Levanger kommune

Mottaksnummer:

1703

Antall plasser:

Ordinær avdeling: 120 plasser (96 faste + 24 stykkprisplasser)
Tilrettelagt avdeling: 20 (17 faste + 3 stykkprisplasser)

Kontaktinformasjon: Varighet 01.04.2019 til 31.03.2020
I drift siden 1990

Rapporten er basert på
•

Kontrakt mellom UDI og Levanger kommune gjeldende fra 01.04.2019

•

Tilbud fra Levanger kommune om drift av mottak, herunder reviderte tilbud

•

Årsplan 2019

•

Årsrapport 2018

•

Budsjett 2019

•

Regnskap 2018

•

Egenerklæring registrert 01.03.2019

•

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

•

Tilbakemelding fra samarbeidsrådet

•

Tilbakemelding fra kvinnegruppa

•

Tilbakemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

•

Øvrig dokumentasjon

•

Samtale med tre ungdommer 20.06.2019

•

Meldt møte 20.06.2019 med følgende til stede:
Fra UDI: Margunn Engen og Adrian Hasnaoui Haugen
Fra Driftsoperatør: Rune Leirset
Fra mottak: Geir Morten Holum (leder) og øvrige ansatte

Kort oppsummering
Kontrollen ved Leira asylmottak hadde fokus på følgende temaer:
•

Samtale med barn og unge

•

Databehandling, personvern og taushetsplikt

•

Oppfølging av unge voksne menn

•

Plan og rapportering

•

Arbeid med barn og unge

•

Bosettingsforberedende arbeid

•

Returarbeid i mottak

•

Beboermedvirkning i ordinære statlige mottak

•

Informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak

•

Oppfølging av beboere ved tilrettelagt avdeling

For alle mottak
•

Gjennomgang av pålegg fra kontroller

•

Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg
RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak samt
databehandleravtalen/avtale om behandling og sikring av personopplysninger
2 pålegg:
Mottaket klarte ikke å fremvise dokumentasjon på at samtlige ansatte hadde signert
taushetserklæring på forespørsel fra UDI (jamfør RS 2008-026 punkt 5.h og
Databehandleravtalen punkt 4).
Pålegg: Mottaket må ha rutiner for å kunne dokumentere at samtlige ansatte har signert
taushetserklæringen til UDI på oppfordring fra UDI.
Frist: 01.08.2019

Vaskepersonalet ved mottaket hadde ikke signert UDI sin taushetserklæring (jamfør RS
2008-026 punkt 5.h).
Pålegg: Mottaket må ha rutiner som sikrer at alle ansatte og engasjerte ved mottaket
underskriver taushetserklæring ved tiltredelse.
Frist: 01.08.2019

Konklusjon
Det er gitt 2 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.

Utlendingsdirektoratet
26.06.2019

Rune Holiløkk Vordahl
regiondirektør
Adrian Hasnaoui Haugen
rådgiver

