Rapport fra
UDIs kontroll
av Lyng EM 2 – Høsten 2018

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, desember 2018
Mottaksinformasjon
Mottaksnavn:

Lyng enslig mindreårig asylmottak 2

Driftsoperatør:

Tokla AS

Mottaksnummer:

1026

Antall plasser: Avdeling for enslige mindreårige: 20 faste pluss 5 stk pris plasser

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.2016 til 31.12.2021
I drift siden 2016

Rapporten er basert på


Kontrakt mellom UDI og Tokla AS gjeldende fra 01.01.2016



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



Referat fra forhandlinger mellom UDI og Tokla AS



Årsplan 2018



Årsrapport 2017



Budsjett 2018



Regnskap 2017



Egenerklæring registrert 28.02.2018




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



Møte med samarbeidsrådet 18.10.2018



Tilbakemelding fra politidistriktet



Tilbakemelding fra IMDi



Øvrig dokumentasjon



Meldt møte 18.10.2018 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 mottak for enslige mindreårig asylsøkere hadde fokus på følgende
temaer:











Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035
(utvalgte punkter), 2008-044)
Sikkerhet og trygghet, lokalsamfunnsarbeid, herunder beboermedvirkning og
informasjonsarbeid (RS 2008-031 (utvalgte punkter), RS 2008-054, RS 2008-034, RS
2017-002)
Krav til fritidsaktiviteter under opphold i stalig mottak, RS 2008-027
Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot
barn og unge i statligmottak RS 2010-085
Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak
Krav til beboermedvirkning i statlig mottak RS 2008-034
Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak
Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak RS 2008-031
Opplysningsplikt til barnevernet RS 2014-015

For alle mottak


Gjennomgang av pålegg fra kontroller



Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg
RS 2017-002: Krav til informasjonsarbeid i statlig mottak
1 pålegg:

Funn: Manglende registrering i Sesam på registrering av deltagelse i
informasjonsprogrammet.
Pålegg: Dro må sørge for at deltagelse og fravær registreres i Sesam, jfr. RS 2017-002, pkt 8
og 9.
Frist: 01.02.2018
RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold i statlig mottak
1 pålegg:
Funn: Manglende registrering i Sesam av frivillige aktiviteter i og utenfor mottaket.
Pålegg: Dro må sørge for at mottaket etablerer gode rutiner for løpende registrering av
gjennomførte aktiviteter, jfr RS 2008-027 og Sesam brukerveiledning – logistikk, pkt 5.10.16
Frist: 01.02.19

RS 2008 – 044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak
1 pålegg:
Funn: Mottaket har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet og ikke rapportert videre til UDI om dette i
henhold til kravene.
Pålegg: Mottaket skal uoppfordret sende inn rapporter fra eventuelle eksterne tilsyn, jfr. RS
2008-044
Frist: Utført

RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlig mottak.
1 pålegg:
Funn: Mottaket har et godt samarbeid med brannvesenet både om brannforebyggende
arbeid og brannøvelser, men kan ikke vise til at det gjennomføres kvartalsvise øvelser eller
at annet er avtalt med brannvesenet.

Pålegg: Etablere rutine for kvartaslvise brannøvelser eller dokumentere annen avtale med
brannvesenet, jfr RS 2008-031 pkt 3.4.2.d
Frist: 01.02.19

Konklusjon
Det er gitt 4 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
21.12.2018

Tormod Stavenes
regiondirektør
Anne Sophie Vinje
rådgiver

