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Rapport fra kontroll av driften ved Toten 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, Regionkontor Indre Østland, mai 2019 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn:   Toten asylmottak 

Driftsoperatør:  Link AS  

Mottaksnummer: 0528 

Antall plasser:  Ordinær avdeling: 150 plasser (120 faste + 30 stykkprisplasser) 

    

Kontraktsinformasjon: Varighet 1.7.2014 til 30.6.2020 (opsjon 1.7.2017 til 30.6.2020 utløst) 

I drift siden 1.12.2001 

 

Rapporten er basert på  

• Kontrakt mellom UDI og Link AS  

 

• Tilbud fra Link AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud 

 

• Referat fra forhandlinger mellom UDI og Link AS 

 

• Årsplan 2019 

 

• Årsrapport 2018 

 

• Budsjett 2019 

 

• Regnskap 2018 

 

• Egenerklæring registrert innen fristen 1.3.2019 

 

• Kontroll av registreringer i System for elektronisk samhandling med asylmottak 

(Sesam) 

 

• Møte med samarbeidsrådet 16.5.2019 

 

• Samtale med tre utvalgte barn 

 

• Tilbakemelding fra politidistriktet 

 



 

  
 

• Tilbakemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

 

• Øvrig dokumentasjon 

 

• Meldt møte 26.4.2019 og 16.5.2019 med følgende til stede: 

 

Fra UDI 26.4.19: Randi Parelius Nyheim og Mette Ødegaard 

Fra UDI 16.5.19. Randi Parelius Nyheim og Lagina Høstmælingen 

 

Fra driftsoperatør: Thor Arne Hauge 

 

Fra mottak: Britt Scharffenberg (mottaksleder), og øvrig ansatte (under relevante 

punkter) 

 

Kort oppsummering 

Kontrollen ved Toten asylmottak hadde fokus på følgende temaer: 

• Barn og unge, inkludert unge voksne menn 

 

• Databehandling, personvern og taushetsplikt 

 

• Beboerrettet arbeid (bosettingsforberedende arbeid, returarbeid, beboermedvirkning 

og informasjonsarbeid) 

 

For alle mottak  

• Gjennomgang av pålegg fra kontroller 

 

• Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn 

 

Kort oppsummering av funnene fra kontrollen av mottaksdriften: 

UDI vurderer at Toten asylmottak er et godt drevet mottak. Årets kontroll hadde fokus på 

beboerrettet arbeid, og det er ikke avdekket mangelfull drift ved noen av områdene. 

Samtalene med tre utvalgte barn ved mottaket viste at det kan være utfordrende å gi 

tilstrekkelig informasjon om mottakets tilbud til alle beboerne, men at dette kan ha 

sammenheng med mottakets desentraliserte struktur. 

Kort oppsummering av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere: 
 
Av samarbeidspartnere er det bare Innlandet politidistrikt og IMDi som har gitt 
tilbakemeldinger. Politiet rapporterer at de er ukentlig tilstede på mottakets 
administrasjonssted, og at de da har samtale med mottaksleder. De følger også opp beboere 



 

  
 

ved behov og har mye kontakt med Østre Toten læringssenter. Det er lav terskel for 
gjensidig kontakt.  
 
IMDi gir tilbakemelding om at mottaket kartlegger bra og grundig i de fleste sakene. Mottaket 
oppdaterer jevnlig dersom nye opplysninger dukker opp. 

 

Gjennomgang av pålegg fra tidligere kontroller 

Toten asylmottak hadde ingen pålegg i 2018. 

 

Konklusjon  

Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert. 

 

 

Utlendingsdirektoratet 

Gjøvik 31.5.2019 

 

 

Siv Kjelstrup 

regiondirektør  

Mette Ødegaard 

Seniorrådgiver 

 


