Kontroll av
leveransen
ved Lødingen asylmottak for enslige
mindreårige

Rapport fra kontroll av omsorgen (tilsyn II) gitt ved Lødingen asylmottak
for enslige mindreårige
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 mottak.

Rapport, UDI Regionkontor Nord, april 2017
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Lødingen EM mottak

Driftsoperatør:

Hero Norge AS

Mottaksnummer:

1878

Antall plasser:

24 faste + 6 stykkpris = 30 plasser

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.09.2015 – 31.08.2018
I drift siden 01.09.2015

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Hero Norge AS gjeldende fra 01.09.2015



Tilbud fra Hero Norge AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hero Norge AS



Årsplan 2017



Årsrapport 2016



Budsjett 2017



Egenerklæring registrert innen 01.03.2017



Tilbakemeldinger fra følgende seksjoner i Lødingen kommune:
o

Oppvekst, ved kommunalsjef Per Harald Christensen, datert 14.03.2017

o

Oppvekst, Lødingen ungdomsskole, ved rektor Kurt L. Olsen, datert 20.02.2017

o

Voksenopplæringen, ved Rektor Ruth Ottemo, datert 01.03.2017



Tilbakemelding fra samarbeidsrådet, datert 10.03.2017



Møte med ti beboere 30.03.2017



Tilbakemelding fra Midtre Hålogaland politidistrikt, Lødingen Lensmannskontor ved
lensmann Bjørn Følstad Larsen, datert 28.03.2017



Meldt møte på mottaket 30.03.2017 med følgende til stede:
Fra UDI: Margareth Heitmann Rasch (hovedansvarlig) og Tone Andersen Berg
(bisitter)
Fra driftsoperatør: Marita Thomassen
Fra Lødingen EM-mottak: Tom-Helge Birkestrand (mottaksleder) og fem øvrige
ansatte

Kort oppsummering
Kontrollen av omsorgen (tilsyn II) ved Lødingen asylmottak for enslige mindreårige hadde
fokus på følgende temaer:





Bemanning og kompetanse (RS 2010-084), herunder UDI-finansiert prosjektstilling til
styrking av bemanningen
Omsorgsarbeid for enslige mindreårige (RS 2011-034)
Oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud (RS 2012-012)
Forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og
ungdom (RS 2010-085)



Gjennomgang av pålegg fra fjorårets driftstilsyn/etterkontroll (tilsyn I, 16.06.2016)

Kort oppsummering av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere:
Samstemte tilbakemeldinger fra politiet, kommunalsjefen, og rektorene på henholdsvis
ungdomsskolen og voksenopplæringa kan oppsummeres slik:
Etableringen av EM-mottaket har vært et positivt innslag i Lødingen-samfunnet. Både formelt
og uformelt er samarbeidet godt mellom mottaket og samarbeidspartnerne.

Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn I/etterkontroll
To pålegg ble gitt etter driftstilsynet 16.06.2016:
1. Mottaket skal sende HMS-erklæringen til UDI Regionkontor Nord innen 15.07.2016.
2. Mottaket skal utarbeide og sende en skriftlig plan for informasjon til og kontakt med
nærmiljøet til UDI Regionkontor Nord innen 01.08.2016.
Begge pålegg ble etterfulgt innen fristen og er i orden.

Konklusjon
Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert ved omsorgskontrollen (tilsyn II).

Utlendingsdirektoratet
11.04.2017

Bjørn Fridfeldt
regiondirektør
Margareth Heitmann Rasch
seniorrådgiver

