
 

 

 

 

  

  

Rapport fra 
UDIs kontroll  
av Leira asylmottak, tilrettelagt avdeling 



  
 

Rapport fra kontroll av driften ved Leira asylmottak, tilrettelagt avdeling  

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. 

Omsorgskontrollen har fokus på oppfølging av beboere på tilrettelagt avdeling. 

Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke 

noe helhetsbilde av driften av mottaket. 

Rapporten skal 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 Region Midt-Norge, desember 2018 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn:   Leira asylmottak, tilrettelagt avdeling 

Driftsoperatør:  Levanger kommune 

Mottaksnummer: 1715 

Antall plasser:  Tilrettelagt avdeling: 20 plasser 

Kontraktinformasjon: Varighet 01.11.2015 til 31.10.2018 – forlenget til 31.03.2019  

I drift siden 01.10.2005 

 

Rapporten er basert på 

 Kontrakt mellom UDI og Levanger kommune gjeldende fra 01.11.2011 

 

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

 

 Referat fra forhandlinger mellom UDI og Levanger kommune 

 

 Møte med beboere (individuelle samtaler) 06.12.2018 

 

 Årsplan 2018 

 

 Årsrapport 2017 

 

 Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak 

(Sesam) 

 

 Tilbakemeldinger fra Levanger kommune  

 

 Tilbakemelding fra Levanger politistasjon 

 

 Tilbakemelding fra Klinikk for psykisk helsevern og rus, Levanger kommune 

 

 Tiltaksplaner for tre beboere 

 

 Bemanningsplan og turnusoversikt 

 

 Aktivitetsplaner for april, mai og juni 

 



  
 

 Informasjonsplan  

 

 Øvrig dokumentasjon 

 

 Meldt møte 06.12.2018 med følgende til stede: 

 

Fra UDI: Anders Kvanli og Birgitte Hopstad  

 

Fra Driftsoperatør: Rune Leirset 

 

Fra Leira mottak: Geir Morten Holum (mottaksleder), Anny Rendum (koordinator) og 

øvrig ansatte (under relevante punkter) 

 

Kort oppsummering 

Kontrollen ved Leira asylmottak, tilrettelagt avdeling hadde fokus på følgende temaer: 

 Oppfølging av beboere på tilrettelagt avdeling (RS 2010-196) 

 Beboermedvirkning, informasjonsarbeid og differensiering av beboerrettede tiltak  

(RS 2008-034, 2017-002 og 2009-006) 

 Sikkerhet og trygghet, varsling av uønskede hendelser (RS 2010-196, RS 2017-004) 

 Gjennomgang av pålegg fra tidligere kontroller 

 

 
  



  
 

Pålegg  

RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i statlige mottak 

1 pålegg: 

Det fremgår av tiltaksplan for en beboer at denne verken kan delta på det ordinære 

informasjonsprogrammet eller tilegne seg informasjon som er individuelt tilpasset. Det er ikke 

søkt om fritak for deltakelse på informasjonsprogram (jamfør pnkt. 10, RS 2017-002). 

Pålegg: Avdelingen må ha rutiner for å søke godkjenning fra UDI når det er behov for fritak 

for deltakelse i informasjonsprogram.  

Frist: 24.01.2019 

 

 

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.  

 

Utlendingsdirektoratet 

02.01.2019 

 

 

Rune Vordahl 

regiondirektør  

Birgitte Hopstad 

seniorrådgiver 

 


