
Orienteringer 

• Dette vil det orienteres om

• Litt historikk

• Hvem har hvilke roller 

• Heimta AS får ordet

• Foilene fra UDI- vist på 
informasjonsmøtet på Sølvskottberget

• Foilene fra Politiet- vist på 
informasjonsmøtet på sølvskottberget

• Litt om saksgangen

• Informasjon i saken og media

• Orientere om det videre arbeidet

• Når orienteringene er ferdig blir det 
politisk diskusjon



Litt historikk og bakteppe

• Øyer er et flerkulturelt samfunn
• Asylmottak 6 ganger tidligere i Øyer 

kommune

• 37 nasjonaliteter på Solvang 
barneskole skoleåret 2017/2018

• Mottaksetableringen i 2016 på 
Sølvskottberget-
• Akuttmottak med inntil 180 plasser ( 

160 plasser benyttet på det meste)
• Bemanning 15-20 ansatte på det 

meste
• Innbyggerne i Øyer, naboene- ingen 

kunnskap om bakgrunn og historikken 
til beboerne

• Mye frivillig dugnad fra bygdefolket



UDI Heimta ASAvtale

Øyer kommune

Politiet

Rådmann 
Administrasjon

Ordfører 
formannskap og 
kommunestyret

Plan, 
bygg m.v.

Familie og
integrering

Arkiv

Innbyggere i 
Øyer

Fylkesmann

Helse

Roller og aktører

Andre 
områder

Utvidet 
nabogruppe

Beboere

Felles mål- skape et trygt lokalsamfunn til beste for alle



Ordføreren har tillit til at UDI, 
Heimta AS, Politiet og kommunens 

administrasjon ivaretar sine 
oppgaver med riktig og tilstrekkelig  

kompetanse



Tar kommunen, UDI, 
Heimta AS og Politiet 

innbyggernes, naboenes, 
barnas  og beboernes sikkerhet 

på alvor

Ja



Orientering i formannskap 15.mai 2018

Protokollen fra møtet ligger på kommunens nettside og er åpen informasjon.



Ville kommunen kunne endret resultatet av 
UDIs offentlige anskaffelse ved å si at dette ville 

vi ikke ha ?

Nei,  sier UDI

• Fremgangsmåten ved opprettelse er politisk besluttet
• Må følge Lov om offentlige anskaffelser

• UDI kan få tilbud om mottak «hvor som helst»
• Kommuner har ikke vetorett – saken drøftet i Stortinget
• Norge har undertegnet flyktningkonvensjonen

• Utlendingsloven: Asylsøkere har rett til innkvartering



Hva betyr det at det statlige UDI benytter 
fremgangsmåten i «Lov om offentlige anskaffelser» ?

• Offentlig utlysning på Doffin.no Kunngjøringsdato 1.2.2018

• Klare prosedyreregler for fremgangsmåte ved anskaffelser i det offentlige

• Frem til avtale er inngått –
• Unntatt offentlighet hvem/hvilke firma som tilbyr hva

• I flere tilfeller gjennomføres forhandlinger mellom UDI og tilbydere, før det foretas valg av leverandør

• Kommunen er ikke part i forhandlingene mellom UDI og tilbyderne, ei heller part i valg av leverandør

• UDI velger basert på visse kriterier for beslutningen om etablering
• Det økonomisk mest egnede (pris, kvalitet, geografi)
• Her: Sikkerhet  og faglig kvalitet viktigst

• Kontraktene er i vanlige konkurranser på 3 + 3 år. 



Heimta AS
v/ Ole Petter Østerbø 



UDI sine lysark  
Disse ble vist på åpent informasjonsmøte 
på Sølvskottberget 15.august



Politiets lysark
Disse ble også vist på det åpne 
informasjonsmøte 15.august 



Har kommunen brutt 
Folkehelseloven?

Nei



Oppsummering av saksgangen

Februar 2018
UDI legger ut 
anbuds-
konkurransen

18.4.2018
Kommunen  
v/Rådmann og ordfører 
informeres om 
at Heimta AS vil legge 
inn anbud på 
Sølvskottberget
Brev unntatt 
offentlighet

15.Mai 2018
Formannskapet 
orienteres om 
Heimta AS sine 
planer om å 
legge inn anbud

27.Juni 2018
Heimta AS 
orienterer 
om at de 
har fått 
anbudet

29.Juni 
Informasjon 
til 
kommune-
styrets 
medlemmer

29.Juni
Innslag/Intervju
på NRK/ HO

Oppslag i GD

2.Juli
Rådmannen 
inviterer til 
første  møte 
med Heimta AS
Avtale om 
jevnlige møter 
fremover

Juli
Klagesak 
til behandling 
hos UDI

16.Juli
Avtalen
Inngås mellom
UDI og 
Heimta AS

6.August
Informasjon
til

kommunestyrets
medlemmer

15.August
Åpent informasjonsmøte
UDI, Heimta AS, Politiet
Og kommunen

6.Juli
Intervju med
Heimta AS i GD

21.August
Formannskaps
møte

Samarbeids
møter

15.August
Møte kommunen
UDI, Politi, Heimta AS

ROS analyse
Møte 
kommune, 
Brann, Heimta
AS,
Politi

29.August
ROS
Nabogruppe
+ Politi, Heimta
kommune

30.august
Kommune-
styremøte



Informasjon og mediadekningen



Informasjon 

Til de folkevalgte
• 15.4.2018 Orientering i formannskapet-

• Heimta AS vil legge inn tilbud på Sølvskottberget

• 29.6.2018 Mail fra ordfører til kommunestyrets 
representanter

• Det er inngått avtale mellom UDI og Heimta AS

• 6.8.2018 Mail fra ordfører til kommunestyrets 
representanter

• Informerer og svarer på spørsmål fra Marthe Lang-Ree

• 21.8 Formannskapsmøte
• Informasjon og svar på nye spørsmål fra Marthe Lang- Ree

• 30.8.2018 Kommunestyremøte med saken på dagsorden

• Orienteringer og politisk diskusjon

Åpen informasjon til alle
• Kommunens hjemmeside

• Åpen protokoll fra formannskapsmøte 15.mai

• 7.8.2018 Særskilt bo-og omsorgsløsning – etablering på 
Sølvskottberget

• 8.8.2018 Annonsering av åpent møte på Sølvskottberget 
15.august

• 23.8.2018 Spørsmål om Sølvskottberget besvart i  
formannskapsmøtet

• Mediainnslag bl.a. 

• 29.6.2018 Innslag på NRK-Hedmark og Oppland

• 29.6.2018 Oppslag i GD

• 6.7.2018 GD intervju med Heimta AS

• August – flere oppslag både i GD og NRK 





Intervju i  GD 6.juli
Ole Petter Østerbø Heimta AS



Videre arbeid
• Månedlige samarbeidsmøte 

• Kommunen ved Rådmann, ordfører, UDI, Heimta AS og Politiet

• Løpende og god kontakt og dialog mellom fagavdelingene i kommunen og 
Heimta AS, UDI og Politiet

• Risiko og sårbarhetsanalyser(ROS)
• Løpende arbeid- hvert fagområde har sine analyser
• En som gjelder bla. Brann, Bygning, folkehelse, transport , barn/unge, teknisk  

infrastruktur +++
• Et kapittel i denne vil gjelde naboenes risiko og sårbarhet

• Egen gruppe etter initiativ fra Politiet
• Kommuneoverlegen, 2 fra Heimta AS
• Deltakere fra nabogruppa: Harald Eikerol, Mona Svegården og Frans Erik Kvam 

• Løpende rapportering i kommunestyret fremover høsten



Politisk diskusjon


