Til alle kommuner i Innlandet fylke

Deres ref:

Vår ref: 21/04444

Dato: 29.04.2021

Planlagt anskaffelse av rammeavtaler på drift av
mottak - Innlandet fylke
UDI har nylig etablert en kjerne av mottak i Norge (Basismottak). Dette er mottak
etablert med lange driftskontrakter (opptil 10 år), som er ment å gi en
forutsigbarhet for vertskommuner og operatører med hensyn til driften. UDI har i
tillegg behov for løsninger som setter oss i stand til å dekke behov for nye
mottaksplasser som måtte oppstå. Det vil si når behovet går ut over den
kapasiteten som basismottak kan dekke. Dette gjelder vanlige mottak for
barnefamilier og voksne asylsøkere (ordinære mottak). UDI vil derfor informere om
at vi nå har lagt ut en veiledende kunngjøring. I kunngjøringen informerer vi
potensielle leverandører om at vi planlegger en anskaffelse av parallelle
rammeavtaler i alle regioner før sommeren og at vi håper å tildele i denne
konkurransen i løpet av høsten 2021. Det er usikkert om vi vil avrope mottak på
disse rammeavtalene i 2021. men foreløpig ser det ut som vi kan ha behov for 1-3
nye mottak inneværende år. Vi har i forkant av den veiledende kunngjøringen hatt
dialog med sentrale interessenter som Kommunene sentralforbund (KS) og
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). I dialogen med KS har vi vektlagt at vi
ønsker innspill til hvordan UDI kan innrette konkurransene slik at vertskommuners
behov knyttet til å være vertskap for et mottak, blir ivaretatt på en god måte. Vi vil i
det videre arbeidet fortsette å involvere KS i dette. I dialogen med KS har vi også
gjennomgått hvordan UDI best kan nå ut til kommuner som er interessert i å selv
drive mottak i sin kommune. Vi har i denne sammenheng innkalt alle potensielle
leverandører til et møte den 6. mai 2021, hvor UDI vil fremlegge de behovene
anskaffelsen skal dekke og invitere til innspill på hvordan vi kan gjøre dette på en
best mulig måte. UDI vil oppfordre alle kommuner som vurderer å delta i
konkurransene til å melde seg på tilbydermøtet den 6 mai. Se UDI.no for mer
informasjon og påmelding til møtet kan gjøres på epost til
leverandordialog@udi.no innen den 04.05.2021.
Vennlig hilsen
Siv Hanne Frydenlund Kjelstrup
Regiondirektør
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