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Rapport fra omsorgskontroll av driften ved Lyngasylmottak, Lyng EM og 
Lyng EM2 

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 avdelingens/mottakets ivaretakelse av den daglige 

omsorgen for beboerne. 

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, RKS, juni 2018 

Mottaksinformasjon  

Mottaksnavn:   Lyng asylmottak, EM og EM2 

Driftsoperatør:  Tokla AS  

Mottaksnummer: 1056 og 1026 

Antall plasser:  50 plasser 

Kontraktsinformasjon: Lyng: 16.01.13 -30-06.18 

                                   Lyng 2: 01.01.16 – 31.12.21 

Rapporten er basert på: 

 Kontrakt mellom UDI og Tokla AS gjeldende fra 16.01.2013 og 01.01.16 – 31.12.21 

 

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

 

 Referat fra forhandlinger mellom UDI og Tokla AS 

 

 Årsplan 2018 

 

 Årsrapport år 

 

 Budsjett 2018 

 

 Regnskap 2017 

 

 Tilbakemelding fra samarbeidsrådet  

 

 Møte med samarbeidsrådet 03.05.18 

 

 Samtale med beboere 03.05.18 

 

 

 Tilbakemelding fra Fylkesmannen og representanter 

 

 

 Øvrig dokumentasjon 

 



  
 

 Meldt møte 03.05.18 med følgende til stede:  

 

            Fra Driftsoperatør: Mirko Rados 

Fra mottak: Mirko Rados og øvrig ansatte (under relevante punkter) 

Mottaksleder var syk og ikke til stede. 

 

Fra UDI: Liv Karin Eilevstad og Anne Sophie Vinje 

Kort oppsummering 

Omsorgskontrollen ved Lyng asylmottak, EM avdelingene hadde fokus på følgende temaer: 

 Omsorgsarbeid i mottak (RS 2011-034) 

 Bemanning og kompetanse, beboermedvirkning og informasjonsarbeid (RS 2010-

084, RS 2012-012, RS 2017-002) 

 RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige 

mindreårige 

RS 2011-002 Krav til mottakets håndtering av enslige mindreårig asylsøkeres 

ankomst til og flytting fra samt permisjonssøknader. 

RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra mottak 

RS 2012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for 

enslige mindreårige i mottak 

RS 2012-019 krav til returarbeid i mottak 

 Gjennomgang av pålegg fra fjorårets kontroller 

 

 Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn 

 

Konklusjon  

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

Utlendingsdirektoratet 

28.06.18  

 

Tormod Stavenes 

regiondirektør                                                               Anne Sophie Vinje 

                                   rådgiver 

 


