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Sammendrag

Internasjonale Drammen (2016-2020) er et unikt samarbeidsprosjekt
mellom næringslivet og det offentlige. Næringslivets egen organisasjon
bidrar til å åpne dører, kartlegge bedriftenes behov og påvirke bedriftsledernes holdninger. Det offentlige spiller på lag ved å tilby kvalifiserte
kandidater og benytte relevante virkemidler.
Samspillet bygger på at bedriftene har behov for arbeidskraften og at det er viktig for
den enkelte å komme i jobb. At flere med innvandrerbakgrunn kommer i arbeid, er av
stor samfunnsmessig betydning.
Før utløp av prosjektperioden kan NAV Drammen dokumentere at 650 med innvandrerbakgrunn er kommet i jobb takket være Internasjonale Drammen. I tillegg kommer
direkte ansettelser og ansettelser i nabokommunene.
Det er grunnlag for å si at prosjektet når målet om «å bidra til 1000 med innvandrerbakgrunn i arbeid innen 2020». Det er også grunn til å slå fast at prosjektet har bidratt
til en holdningsendring i næringslivet. Flere bedriftsledere gir uttrykk for at terskelen
for å rekruttere arbeidstagere med innvandrerbakgrunn er blitt lavere.
Styringsgruppa for Internasjonale Drammen,
desember 2019.
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Et romsligere samfunn og et
mer inkluderende næringsliv
Vi møttes som ukjente hos en felles venn.
Da vi kom i snakk, svingte praten raskt innom temaer som samfunnsengasjement,
dialog og inkludering. Om den flerkulturelle byen Drammen og hvordan byens
mangfold kan være en viktig ressurs for
å realisere Drammen kommunes visjon
«byvekst med kvalitet - større, smartere,
sunnere.»
Vi snakket om mulighetene for å betrakte
Drammens flerkulturelle befolkning som
en ressurs, om å utvikle et romsligere
samfunn og et mer inkluderende arbeidsliv. Om en by der dialog og respekt er
tydelige kjennetegn.
SLIK KOM IDEEN OM INTERNASJONALE
DRAMMEN
Fortsettelsen fulgte. Et knippe med ressurspersoner støttet ideen. Næringsforeningen ville være med. Byens ordfører
stilte opp, vi møtte en entusiastisk NAVledelse og en positiv fylkeskommune.
Gode kolleger i næringslivet bidro til at
vi kunne sette fullt fart. Kiwis Tor Kirkeng

og Mester Grønns Ola og Erling Ølstad
hadde også oppdaget det paradoksale
i at bedriftene plundra med å finne nye
medarbeidere samtidig som mange
mennesker slet med å komme inn på
arbeidsmarkedet.
SLIK STARTET INTERNASJONALE
DRAMMEN
Vi satte oss et ambisiøst og konkret mål:
1000 med innvandrerbakgrunn i jobb
innen 2020. Rollene ble fordelt. Næringsforeningen åpnet dørene til bedriftenes
ledere, kartla behovet og påvirket holdningene. Så kom NAV med verktøykassa
og kandidatene. Introduksjonssenteret
ble med på laget og sikret suksess.

Beklager, det blir
ikke hvit jul i år
side 6

VI BRYR OSS OG VIL BEVEGE

Fred ag

11. desember 2015 • Uke 50 • Nr 288

Hjertelig takk til alle som har bidratt.

TiPs : 0323 2

Ivar Flaten satser penger, tid og krefter

på å få flere innvandrere ut i jobb i Drammens-

regionen.

FOTO: sveN-erik røed

dugNad:

Fjell-presten Ivar Flaten og millionæren
Terje Stykket sparker i gang en lokal
dugnad og frir til næringslivet. De vil
rekrutteringsat 500 bedrifter i Drammens-regionen
skal ansette to «utradisjonelle»
medarbeidere hver – for å berike både
byen, bedriftene og befolkningen.
side 4 Og 5
● kuLTur

Ivar Flaten og Terje Stykket

Løssalg kr. 30,-

vil skaffe jobb til
1.000 innvandrere
TO Om éN visjON: Terje Stykket (t.v.) og

NÅDDE VI MÅLET?
Vi er i alle fall underveis – på vei til et mer
inkluderende næringsliv og en by der
enda flere nå har en jobb å gå til og ei
lønn å leve av.

FLere NYHeTe r PÅ dT.NO

Fylte låven
med vinylplater

Jan Erik Smedsrud og Ann
Kristin Havnerås i Hokksund
kastet ut kuene fra låven og
erstattet dem med 10.000
vinylplater.
side 16 Og 17.

● sPOrT

Har flyttet til
marienlyst

Sportsklinikken har flyttet fra
sitt gamle behandlingssted
på Strømsø og inn i nyoppussede lokaler i Idrettens Hus
på Marienlyst.
side 40 Og 41
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Visjon

Mål

Hensikt

Når bedriftsledere foretar ansettelser basert på
mottoet «forskjellighet beriker», utnytter næringslivet alle ressursene. Det skaper bedre bedrifter og
bidrar til at den enkelte innbygger kommer i arbeid,
kan heve lønn og bli integrert.

1. Bedriftene i drammensregionen ansetter

Sluttrapporten viser hvordan prosjektet Internasjonale Drammen har forløpt og hvilke resultater
som er oppnådd. Den oppsummerer erfaringer som
kan være verdifulle for andre prosjekter.

1000 med innvandrerbakgrunn innen 2020

2. Drammen blir et romsligere samfunn med
et mer inkluderende arbeidsliv

3. Drammen utvikler en langsiktig og bærekraftig
integreringskultur

PROFIL OG VIRKEMIDLER
• Informere og motivere bedriftsledere til å se
alle ressursene i samfunnet og benytte dem
• Styrke samspillet mellom det offentlige
virkemiddelapparatet og det private næringsliv
• Vise at «forskjellighet beriker»
• Støtte bedrifter som ansetter flere med
innvandrerbakgrunn
• Bidra til riktig kompetanse og egenskaper
hos arbeidssøkere
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1. Ideen
Initiativtakere til Internasjonale Drammen er investor
og gründer Terje Stykket og tidligere sogneprest i Fjell
menighet, Ivar Flaten, som nå er dialogprest i Tunsberg
bispedømme.
Prosjektet bygger på ideen om å utvikle et romsligere samfunn og et mer inkluderende arbeidsliv, og at
Drammens innbyggere med innvandrerbakgrunn er en
betydelig ressurs og viktige bidragsytere til verdiskapning i bedriftene.
Drivkraften er at næringslivet trenger all den arbeidskraften som finnes og at alle ressurser derfor bør tas
i bruk. For å oppnå dette, vil prosjektet bidra med
kunnskap, påvirke og legge til rette slik at bedriftsledere
ser mulighetene som ligger i å tenke utradisjonelt ved
ansettelser.

29 % av innbyggerne i Drammen har innvandrerbakgrunn, et godt utgangspunkt for å realisere prosjektets
idé og bidra til økt verdiskapning. Flere med innvandrerbakgrunn i arbeid vil også bidra til raskere og bedre integrering samt gi flere mennesker muligheter for å kunne
bli selvhjulpne. Det er lav arbeidsledighet i Norge, men
den er høyere for innbyggere med innvandrerbakgrunn
– den er tre til fire ganger høyere for innvandrerkvinner.

Onsdag 10. februar 2016
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Det handler om å ta i bruk alle
ressursene. Slik kan bedriftene
prestere bedre og alle kan leve et
verdig liv ved ha jobb og motta lønn.
Initiativtaker og dialogprest
i Tunsberg bispedømme,
Ivar Flaten

e

Lierposten

Torsdag 25. oktober 2018

Bygdeungdom på tur

nyheTer

Lier Bygdeungdomslag
avholdt nylig sitt årlige
Høststevne.

Lier Bygdeungdomslag
har
også medlemmer fra distriktet
rundt Lier, blant annet
i Asker.
– Derfor gjennomførte
Lier Bygdeungdomslag
vi
er en årets Høststevne
i Heggedal.
veldrevet forening med
over Det ble kjempevell
ykket, for90 medlemmer, som ønsker
å teller leder Kaja Kværner
skape liv på bygda.
fra
Sjåstad.
Mottoet er at man ikke
tren34
av
medlemme
ne overger å være urban for å
møtes nattet i lavvo,
og dagen etter
og ha det moro. Det er mye
gøy var det konkurran
ser med innpå landet.
lagte poster. Deltakerne
skulle

nyheter

blant annet vise kunnskap
i
førstehjelp,
presisjonskaste
med hestesko, tenne
opp et
bål så raskt som mulig,
samt
svare på en quiz-runde
med
spørsmål om natur- og
fjellvett.
Aktivitetene kommer
tett
videre utover høsten og
vinteren, og til sommeren står
Lier
Bygdeungdomslag som
arran- hØststeVne:
På Lier Bygdeungdomslags
gør av fylkesstevnet.
høstleir, ble det blant
annet konkurrert i å lage
en båre på kortest mulig tid.
Foto: priVAt

Inviterer til frokostmøte

– Det er vinn-vinn

Det er ikke lenger like
enkelt å få tak i sesongarbeidere. Derfor skal bøndene og
NAV nå spleises.

Guro Haverstad torGersen

guro.torgersen@lierposten.no

gsminister Sylvi Listhaug.
liten prat med innvandrin
sanDberg
mest rause sjef, fikk en
smilte bredt. foTo: Tore
leder i styringsgruppen,

– Vi ser en trend hvor
flere av
dem som tidligere kom
til Norge som sesongarbeidere
nå ikke
kommer tilbake, sier prosjektleder i Internasjonale
Drammen, Liv Gaarder-Larsen.
Også Hans Solberg fra
Lier
Bondelag og Anders Hafskjold
fra Buskerud Gartnerfore
ning,
kan fortelle at det ikke
lenger er
like enkelt å få tak i sesongarbeidere på gårdene.
– Når vi nå ser en nedgang
i
antall sesongarbeidere
har vi
tenkt: hvorfor ikke bruke
de
innvandrerne og flyktningen
e
som allerede er i Norge
og trenger jobb, sier Gaarder-La
rsen.
8. november inviterer
Internasjonale Drammen,
som ligger under Næringsforeningen
i
Drammensregionen, derfor
til MØte: Liv Gaarder-La
frokostmøte. Møtet skjer
rsen, Hans Solberg, Anders
i sam- kan lære å benytte
Hafskjold, Henriette Eriksen
seg av det de kaller stressfri
og Wenche Gravdal inviterer
arbeid med Lier Bondelag,
rekruttering.
til frokostmøte. De håper
Busbøndene
kerud og omegn Gartnerfore
Foto: GUro hAVerstAD
- flyktninger og
torGersen
innvandrere tering. Her
ning, NAV, Næringsforeningen
har bøndene en mui med relevant kompetans
de erstattes av noen andre
Drammensregionen og
e. Dis- lighet til å gjøre
som Gravdal i NAV Lier.
Lier Næ- se er klare for
det enkelt, uten trenger
arbeid, og
arbeid, sier hun.
ringsråd. Her håper de
å bygge ne trenger arbeidskraf bønde- en lang rekrutteringsprosess.
Anders Hafskjold på
Grette
bru mellom bøndene og
t. Da tilNAV.
Gård har benyttet seg
byr NAV flere gode ordninger Samtidig kan vi få flere innvan- – Verdt å vite om
av ardrere og flyktninger i jobb,
beidskraft via NAV i noen
for begge parter, sier Eriksen.
sier – Dette er utrolig
Vinn-vinn
år.
spennende å
Gaarder-Larsen, og legger
– Her kan det være noe
På møtet vil Liers bønder
til at teste ut. Vi har
nytt
Ifølge Henriette Eriksen
folk som er ar- som
få de ikke skal skvise
og informasjon om
er verdt å vite om, og som
ut noen.
beidsklare og med
hvordan de
Wenche Gravdal i NAV
erfaring. vi bønder kan
– Meningen er ikke at
kan det- kan rekruttere
dem Dette prosjektet
dra nytte av, sier
arbeidskraft via som
te være en vinn-vinn situasjon.
kan bidra til at han.
jobber som sesongarbe
NAV.
i- flere får en fot innafor
– NAV Lier følger opp mange
dere ikke skal få jobb,
arbeidsliMøtet holdes 8. november
– Vi kaller det stressfri rekrutmen nå vet. Nå må vi
bare komme i dia- hos
som det blir færre av dem
Mester Grønn på Gjellekan log med arbeidsgive
rne, sier bekk, og er
åpent for alle.

drømmer
fra praksisplass til sjefs

inisteren
sm
g
n
ri
d
n
a
v
n
in
e
rt
e
impon
Johansson, kåret til distriktets

passiar: Mikael «Micke» berikelse det er å ha ansatte fra 23 land. Tor Kirkeng,
Johansson fortalte hvor

stor

k og
men» åpnet med bras
● «Internasjonale Dram

for å holde
Frp Union Scene,
kick off for
åpningsforedrag på
«Internasjonale
prosjektet
Drammen».
Frp,
Hun trosset Drammen
holdt seg
som helst så at hun
prosjekborte, fordi de mener
etet innebærer forskjellsb
i tråd med
handling som ikke er
Herborg bergaplass
Frps syn.
,
herborg.bergaplass@dt.no
Mikael «Micke» Johansson
Kiwi på Ås93001633
daglig leder ved XL
«Den
til
i fjor kåret
entret siden ble
i drammensdisNoen minutter forsinket
fra rauseste sjefen
eren
innvandringsminist

En pen bukett Kiwiansatte fra ulike nasjoner fortalte statsråd Sylvi Listhaug
historier som åpenbart gjorde inntrykk.

utvider nærsenter

med seg
triktet, og hadde tatt
ansatte fra
rundt 30 av sine 75
23 nasjoner.
litt om
Fire av dem fortalte
praksis til
veien fra den spede
fast jobb.

sjefsambisjoner

eksempel,
Osama Alnobani, for
der mens
som begynte i praksis
Introdukhan var elev ved
han fast
sjonssenteret. Nå har
assisterenheltidsstilling, og er
de butikksjef.

i vikersund

, synes han.
ville hilse på statsråden
– Og dine planer i Kiwi?
Arne Odde i
konferansier Hans
statsråd-skryt
ikasjon AS
teren skrøt
Godt Sagt Kommun
Innvandringsminis
Drammen»,
vite.
fra av «Internasjonale
få flere inn– Bli sjef! kom det kontant
som har som mål å
Osama.
arbeid.
i
godt, og vandrere
e
Statsråden smilte
– Det er et utrolig spennend
hun
det
over
arvirket imponert
som det blir veldig
n og staben prosjekt,
veldig godt
liker
hørte fra Kiwi-sjefe
Jeg
følge.
å
tig
i jobb
hans.
målet om 1000 personer
Union
forlot
Før Listhaug
2020. Jeg ønsker lykke
en liten pas- innen
dere når
Scene, fikk hun seg
til, og håper virkelig
blant annet.
siar med rause «Micke».
å målet, sa Listhaug
- Det var veldig hyggelig

Bygg.
får et Peab–Senter
i dag utbygg i to etasjer. Nybygget
Kiwibutikken, som
m².
areal på totalt ca. 1.700
første etasje på eksissenteret gjør hele
Den nye delen av
bygg, vil utvides med
stål og be- terende
etasje.
bygges i tradisjonell
det nye arealet i samme
det etter
tong, og kles med teglstein.
I andre etasje vil
foregå
butikker.
andre
− Rivearbeidene vil
inn
flytte
trum.
der hvert
skal deler
ute i Vikersundgata,
I tillegg til påbygget
Bøto Eien- helt
Oppdragsgiver er
både med kjøretøy
de lokaler bygges
del av bu- folk ferdes
til å ha av eksisteren
dom å utvide nordre
. og til fots. Vi kommer
om.
Vikersund
ng
på
for avstengni
tikksenteret
på 17,8 strenge rutiner
Oppdraget er en totalentre
Oppdraget har en verdi
byggetiden går fra
Byg- under rivingen.
innpå prise, og
millioner kroner, skriver
Med publikum så tett
mars til september 2016.

Peab
Åmotentreprenøren
Senter Bygg har fått
jobben med å rive og
bygge i Vikersund sen-

fortalte om veien
bram ● Kiwi-ansatte

Kommer langveisfra for

hundepark

beinte. For drøye to uker
siden
åpnet hundeparken. Området hun, og legger til at de så langt
bare har hatt snille hunder
er stort, og 800 meter
på
gjerde besøk.
har blitt satt opp. Rustand
forSelv om parken er åpen,
teller at det kommer hundeeiegjenstår det fremdeles noen
re fra mange kanter, mange
forbelo- dringer, og de må
lage flere parkale, men også folk fra
Asker, keringsplasser.
Drammen og Sandvika.
– Selv om det har vært
mye
folk har det heldigvis ikke
Forbedringer
vært
ekstremt. Vi jobber med
– Det fyller helt klart
å lage

MARKISER – SCREENS -

INTERIØRGARDINER – GARASJEPO

GARASJEPORTER

-30%
01.10. - 11.11.

RTER

TILPASSET
NORSKE
FORHOLD
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2. Forankring og behov
For å teste ut ideen bak Internasjonale Drammen, valgte
initiativtakerne å invitere ressurspersoner til arbeidslunsj.
Terje Stykket og Ivar Flaten hadde fått daglig leder i
Næringsforeningen for Drammensregionen, Hans-Petter
Tonum, med på laget da de inviterte til å snakke om
hvordan vi kan gjøre Drammen til en god by for alle.
I invitasjonen lød det: Når vi tør mer – og «går forbi»
fordommene våre – tar vi vare på alle menneskene som
bor i Drammen, utnytter deres ressurser og skaper en
bedre by for alle.
Neste fase i forankringen i det lokale næringslivet inkluderte fokusgrupper. I desember 2015 deltok ledere i
to grupper der de utvekslet synspunkter på holdninger,
erfaringer og praksis rundt utradisjonell rekruttering.

Synspunktene og innspillene i arbeidslunsjen og i
fokusgruppene bidro at ideen ble realisert og prosjektet
igangsatt i drammensregionen i 2016.
Næringslivsforeningen i Drammensregionen ble kontaktskaperen mellom bedriftene og det offentlige. En egen
prosjektleder ble ansatt for å arbeide spesielt inn mot
bedriftslederne og for å være bindeleddet mot NAV,
kommunen og fylkeskommunen.
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3. Det unike
Det unike i prosjektet er at det er næringslivsledere som
har vært initiativtakere, at næringslivets egen organisasjon har tatt en aktiv rolle som døråpner og drivkraft
ut mot bedriftene, og at dette skjer i tett dialog og
i samspill med det offentlige virkemiddelapparatet.
I dette ligger at bedriftenes behov, krav og kultur står
sentralt i rekrutteringsstrategien, f.eks. at de kandidatene som tilbys bedriftene behersker norsk og tilfredsstiller de faglige kravene.
Sentralt i prosjektet er også å bidra til holdningsendringer i bedriftene som gjør at ledere tør å ansette
utradisjonelt. Samtidig er det avgjørende å tilføre potensielle medarbeidere kunnskap slik at den som ansettes
kommer lettere inn i jobben.
I Internasjonale Drammen er det synliggjort at samarbeid
mellom private og offentlige skaper resultater. Samspillet har vært suksessfaktor nr. 1. Næringsforeningen,
NAV og Introduksjonssenteret har utgjort et samlet team
basert på et forpliktende og profesjonelt samarbeid.

Internasjonale Drammen har bidratt
til at flere næringslivsledere ser
behovet for å ta i bruk alle ressursene.

Det er gjennom samarbeidet i Internasjonale Drammen
skapt forståelse for de enkelte aktørenes rolle og viktigheten av å spille på hverandres posisjon, ressurser og
virkemidler.
Næringslivet trenger arbeidskraft og det offentlige
trenger bedriftenes goodwill for å kunne få flere personer
med innvandrerbakgrunn i arbeid.
Et kjennetegn ved Internasjonale Drammen er at prosjektet ble igangsatt på grunnlag av en idé og gjennomført
som et operativt og ubyråkratisk samspill mellom private
og offentlige.
Et annet kjennetegn ved prosjektet er at det ikke baserer
seg på tydelige definisjoner, f.eks. av begrepet innvandrer og at det er uten sterke innslag av forskningsbasert
analyse og metode. Internasjonale Drammen preges av
initiativtakernes egne erfaringer, av at ledere i offentlige
etater er praktiske og resultatorienterte og at aktørene
evner å samarbeide.

Daglig leder i Næringsforeningen
i Drammensregionen
Rune Kjølstad
r 2016

Fredag 9. septembe

Drammens TiDenDe

– De bør bli ledere
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nyheTer

Ikke
Loveleen Brenna: –

som
Loveleen Brenna,
jobber med mangfoldsledelse, vil at
næringslivet i drammensregionen ansetter ledere med innvandrerbakgrunn
fremfor å telle antall
innvandrere.
Lars Johnsen

lars.johnsen@dt.no

som leOnsdag holdt Brenna, en innAS,
der firmaet Seema
sfolk på
ledning for næringsliv «Interseminar om prosjektet et pro»,
nasjonale Drammen
1.000 innsjekt som skal skaffe
Hun utfordret
vandrere jobb.
innvandrere
prosjektet til å få
enn å telle
inn i ledelsen heller
re.
antall ansatte innvandre
bedrifter tel– Det er typisk at
med innvanler antall ansatte
gjerne rapdrerbakgrunn, og
så og så manporterer at de har
ansatt som
ge nasjonaliteter
antall språk.
snakker et visst
ansatt på
Dessverre er de fleste
færreste har
lavere nivåer, de
joner, sa
dem ansatt i lederposis

Brenna.
ikke var å
Hun mente at dette
t blant de
utnytte mangfolde
nal forsansatte. Internasjo
med etkning viser at bedrifter
ledelsen gjør
nisk mangfold i
Et annet
det økonomisk bedre.
ikke utforhold er at bedriftene fordel.
t til sin
nytter mangfolde

Utfordret Kiwi

ere
tell antall innvandr

Barnelørdag med origam
i

for hele familien

Førstkommende lørdag
dag på Lier Bibliotek, er høstens første barnelørog da skal det handle
gami. Origami er en
om oritradisjonell japansk
papirbrettingskunst. Alle har
hørt om origami, og
det er
skape figurer og ting
fra et stykke ark. Kurset gøy å
passer

for både barn og voksne.
å få litt hjelp av voksne De minste kan få glede av
på
men barna lærer teknikken de vanskeligste stedene,
raskt. Det er origamiekspert Ajaz Ul Haq som
skal lære bort denne
kunsten

Malalai
imponerte
ministeren
2
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Bruktmarked på Åskolle
n til

helgen

Det arrangeres barnas
bruktmarked på Åskollen
dere skrive litt om det?
til helgen. På lørdag.
Det er åpent for alle
Kan
barn og ungdom å
selge brukte leker, klær,
komme og
bøker etc. Håper på
godt
kremmere og andre
som vil gjøre et bruktkupp. oppmøte, både av unge
Kleven på 10 år som
Det er Kristoffer Borgen
er initiativtaker.

”

Kiwi
– La meg ta et eksempel.
av Loveleen
med innvann. Der ble han utfordret
røeD
har mange ansatte
men få i toppledelse
FoTo: sven-eriK
før jul fokuArbeids- og sosialminister
med innvandrerbakgrunn,
drerbakgrunn, og
appelsiKiwi har mange ansatte
rinG: Tor Kirkeng i
Anniken Hauglie mener Caretechserer de mye på dadler,
Men UTForD
mangfoldsledelse.
som driver firma innen
ner, ribbe og marsipan.
medarbeider Malalai Siddiqi
ikke butikke- Brenna
fra
ikke så viktig å
hvorfor fokuserer
høytijeg ta, det kanskje
Afghanistan er et forbilde for
med en gang,
utfordringen må
ne på Id, den muslimske store
Den
norsk
–
andre
snakke
inn
Id, men
må man
innvandrerkvinner i Norge.
den hvor det kjøpes
både når det gjelder
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geir@byavisadrammen.no

INFORMERTE: Prosjektleder
Trond Johansen(t.h.
Anniken Hauglie om
Internasjonale Drammen. ) informerte arbeids- og sosialminister
FOTO: INTERNASJONALE DRAMMEN
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4. Mangfold beriker
Personer med innvandrerbakgrunn utgjør en økende
andel av den norske befolkningen. De er en viktig del av
arbeidskraften i Norge, og deres kompetanse kan være
betydelig bidrag til å skape et mangfoldig arbeidsliv som
løser oppgavene i et samfunn i stadig endring.
Innvandrere opplever imidlertid større barrierer i
arbeidsmarkedet enn resten av befolkningen bla. ved
vedvarende lavere sysselsetting og høyere ledighet
enn resten av befolkningen. Denne ulikheten vedvarer
uavhengig av utviklingen i samfunnsøkonomien.
For å bidra til at innvandre ikke skal bli utestengt
fra ledige stillinger i næringslivet, og for å bidra til
et økt mangfold inn i næringslivet, har Internasjonale
Drammen tatt noen grep for at kvalifiserte med innvandrerbakgrunn får muligheten inn i arbeidslivet.

Mangfold handler om å øke konkurranseevnen til norsk
næringsliv i en stadig mer globalisert og sammensatt
verden. Men norsk næringsliv har fremdeles til gode
å kapitalisere på potensialet i mangfoldet.
Mangfold er i mange henseende sidestilt med problemløsning, integrering og samfunnsansvar. Kjernen
i Internasjonale Drammen er at man i stedet bør se på
mangfold som en mulighet til å drive god butikk.
Godt norsk språk er veien inn i arbeidslivet. Samtidig
må den interkulturelle kompetansen veldig mange har,
i kombinasjon med faglig kompetanse, verdsettes.
Mange bedrifter er på vei inn i en tøffere global konkurranse der kulturforståelse og troverdighet blir viktigere.

Fra Fjellene i aFghanisTan Til kjøkkeneT på jonas b: Kamran Atmadzai (18) forlot mamma og to søsken i sør-Kabul der Taliban har tatt over makten: – Det
FoTo: mariam buTT
var ingen fremtid der. Jeg måtte dra for å overleve og få meg en jobb. Han stortrives på Jonas B. og er veldig takknemlig for sjansen han fikk.

● Jonas B. Gundersen tar integrering på alvor ● Har gitt flere, unge flyktninger fast jobb ● Seks har videreutdannet seg

kahmran fikk sjansen og grep den
Kamran Atmadzai
trengte jobb, Jonas B.
Gundersen trengte
hjelp. Det ble perfekt
match – og den sjette
flyktningen restauranten egenhendig
jobbintegrerer.

Drammen. 100 timer i arbeid
strømmer deilige pizzadufter,
der utvikling av språket står i
Jeg så ingen
softe jazztoner og summende,
sentrum. Bonus er lønn på
fremtid for meg
fredagsglade stemmer- mens
7.000 kroner, og enda viktigere,
hjemme. Alle er
herrene rundt bordet nyter en
mulighet for fast jobb.
så snille og hyggelige her
felles glede over å ha funnet
og alle hjelper hverandre.
hverandre.
Fant plass for kamran
situaen vinn-vinn
Det varny
–16
kamran aTmaDzai
på jobben
flyktning
Afghansk
restau- 25.
Til tross for at jazz-pizzaMandag
sjon. Kamran gjorde en veldig
mars 2019
Drammens TiDenDe
ranten akkurat på det tidsgod jobb og vi opplever at det
punktet ikke trengte flere hen- Afghanistan i 2014. Hjemme i
ikke er lett å finne flinke og stader på kjøkkenet, fant de plass sør-Kabul der han bodde med
bile oppvaskhjelper. Som Kamfor Kamran da praksisperioden mamma og to søstre, hadde Taran, skryter daglig leder Håkon
var over. Og der har han blitt liban tatt over makten da han
Jonson.
værende. For Kamran er dette bestemte seg for å dra. 18-årin– Samtidig ønsket og trengte
Kamran veldig en jobb, fortset- ken på jazz-pizza restauranten et stort skritt i riktig retning. gen har ikke snakket med famiter han varmt. Kamran Atmad- på Bragernes torg, gikk gjen- Søken etter jobb, og fremtid, lien sin siden.
– Jeg så ingen fremtid for meg
nom en språkpraksis på 100 ti- var det som fikk han til å dra,
zai smiler beskjedent.
hjemme, sier han enkelt.
Veien til fast jobb i oppvas- mer via Introduksjonssenteret i mutters aleine, fra hjemlandet
Har du fått ny jobb? Synes du flere burde
vite om at dere
Tekst og foto:
Registrer nyansettelser på:
har en ny kollega? Vi forteller om det lokale
Tips oss om folk med ny jobb:
arbeidslivet
Heidi Strand berg
gjennom den viktigste ressursen vi har:
Folka våre.
heidi.strand.berg@dt.no

"

camilla ø. ondrckova

camilla.ovrebo.ondrckova@dt.no
916 86 803

Det er ikke godt å si hvem som
er mest fornøyd av de tre herremennene rund det runde bordet. Fra restauranten innenfor

dt.no/nyjobb nyjobb@dt.no

navn:

sine. Jeg ønsker å skape og gjøre noe for samfunnet. En dag
håper jeg å kunne dra tilbake og
gjøre noe for menneskene der. I
Belgia studerte jeg byplanlegging i slike områder. Som arkitekt kan du utvikle hverdagslivet og mennesker på en god
måte.

Safaa Albattrawi (33)

baKGrUnn:

Master i arkitektur fra
universitetet i Gaza, og en
master i byplanlegging fra
universitet i Leuven i Belgia.
Selve oppgaven skrev hun i
Beijing. Jobbet som undervisningsassistent for arkitektur
og byplanlegging ved universitetet i Gaza. Har hatt praksisplass ved byplanavdelingen i
Drammen kommune og
DRMA arkitektur as.

ny sTiLLinG:

Mangfold handler ikke bare om å ta
et samfunnsansvar, det handler også
om å drive god butikk.
Gründer Terje Stykket

991 17 837

Safaa (33) sendte over
500 søknader på fire år.
Så fikk hun napp

Arkitekt i Point AS arkitektur
og konseptdesign. Hovedkontoret ligger i Sandefjord, mens
kontoret i Drammen er splitter
nytt og teller to ansatte og en
rullerende leder. Til sammen
er det 12 ansatte i bedriften.
)

Safaa Albattrawi kom
fra Gaza via Bodø til
Drammen i 2015. Det
ble Drammen fordi
her skulle det være
bedre jobbmuligheter
for en arkitekt. Fire år
og over 500 søknader
senere har hun endelig kapret arkitektjobben hun ønsket seg.
– Jeg ville ikke være avhengig
av Nav når jeg har både energi
og kunnskap! Selv om jeg ble
motløs noen ganger, visste jeg
at jeg kunne få jobb hvis jeg
bare prøvde, igjen og igjen. Jeg
fikk alltid en god følelse da jeg
skrev søknader! Og intervjuene
opplevde jeg aldri som stress,
det var hyggelig. Jeg visste jo at
jeg hadde kunnskapen!
De aller første søknadene
skrev småbarnsmoren på engelsk, men tilbakemeldingene
var stort sett de samme, hun
måtte skrive på norsk.

– Så jeg prøvde, men det var
ikke lett, forteller 32-åringen.
Kravet om ett års arbeidserfaring fra Norge for å få fast jobb
var heller ikke enkelt å innfri.
Så fikk hun en mentor gjennom Internasjonale Drammen,
et samarbeid mellom næringslivet i drammensregionen og
det offentlige.
Hva har mentorordningen
gjennom
Internasjonale
Drammen betydd?
– Det har vært veldig nyttig hele
veien. Mentoren min er Berit
Bjerknes. Siden jeg ikke studerte i Norge og vennene mine er
internasjonale, var det veldig
bra å ha en norsk person som
introduserte meg for norsk kultur, tankesett og som kunne
komme med tips og råd i forbindelse med søknader og job-

bintervjuer. Hun fikk meg til å
kunne se meg selv og hvordan
jeg kunne utvikle meg. Det var
veldig nyttig å ha henne. Hun
er fremdeles mentoren min,
men nå har hun blitt en venn.
Det er bra og viktig å ha en som
er fra landet som kan gi råd og
hjelp i møte med et nytt land.
Det var nyttig å ha Berit også for
å få praktisert språket. Jeg kunne norsk teoretisk, men det var
vanskelig å uttrykke seg muntlig.
Hva tenkte du da du fikk jobben?
– Jeg var på ferie i Dubai da daglig leder Janne ringte og fortalte
at de ønsket et intervju. Det ble
på Skype først derfra og senere
et intervju i Drammen, det gikk
kjempebra. For dem var det
ikke avgjørende med erfaring

Hva gleder du deg mest til i
denne jobben?
– Å bli like god som mine erfarne og kompetente kolleger. Nå
ønsker jeg å utvikle meg raskt
og lære, og som arkitekt er det
alltid noe nytt. Etter to uker i
jobben er det allerede travelt,
jeg har fem prosjekter. Jeg liker
å ha masse å gjøre.
Når er du i ditt ess?
– Når jeg får et nytt prosjekt, en
ny utfordring. Når jeg lærer noe
nytt, utvikler meg og blir vist
tillit.
Hva betyr kolleger?
– Godt samarbeid er veldig viktig. Det er alltid fint å møte kollegaene mine i Sandefjord. De
betyr mye for meg.
Hva brukte du din første lønning på?
– Den ga jeg til moren min, og
jeg vil fortsette å støtte familien
min ved behov. Det er verdier
jeg har vokst opp med. Jeg prioriterer barn og familie, og håper
fra Norge, de har mange inter- å kunne
kjøpe egen bil og bolig
nasjonale arkitekter i firmaet. på
sikt.
Jeg fikk en god følelse på inter- Hva
bare må du ha på kontorvjuet, og håpet på et positivt pulten?
svar. Det var supert å få jobb – – PC,
selvfølgelig. Og papir, blyendelig! Mange sa at å få fast anter
og farger, for vi tegner og
jobb som arkitekt i Norge er skisser.
Og så vil jeg ha et bilde
vanskelig. Jeg lyttet, men min av
barna mine som smiler til
plan A var hele tiden å få jobb meg.
Det er jo for dem jeg jobsom arkitekt.
ber.
Hvordan fant du ut at du ville
bli arkitekt?
arbeidsgiver svarer:
– Med bakgrunnen min fra Pa- Hvorfor
fikk akkurat Safaa Allestina er trygge hus og et sta- battrawi
denne jobben?
bilt liv viktig, og selv har vi all- –
Vi så på helheten av kompetid drømt om å ha vårt eget hus. tanse,
pågangsmot og kjemi, og
Det å tegne og bygge en drøm- hun
var den vi lette etter. Det å
mebolig for mennesker er spe- passe
inn i miljøet er en stor og
sielt for meg, og jeg tror det er viktig
bit. Vi skal bygge opp et
hovedårsaken til at jeg ønsket å nytt
kontor her, og hun passer
studere arkitektur og byplan- inn
i den settingen og rollen,
legging. Jeg bodde i Gaza med sier
Janne Øya Burgerhoudt,
krig, og mange mistet husene daglig
leder i Point AS.
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5. Aktiviteter og oppnådde resultater
Prosjektets mål er å skaffe 1000 mennesker med innvandrerbakgrunn jobb innen 2020. Målet ble utformet
så konkret for å utløse energi og ressurser til å satse
skikkelig. Samtidig var målet metaforisk fordi vi visste
at det kom til å bli krevende å følge hver enkelt bedrift,
hver arbeidstaker og hver prosess fra første kontakt til
signert kontrakt.

Et halvt år før utløpet av prosjektperioden viser NAVs
oversikt at minimum 650 ansettelser i Drammen helt
konkret kan knyttes til Internasjonale Drammen. I tillegg
kommer ansettelser i nabokommunene og direkte ansettelser i bedriftene som følge av den oppmerksomheten
prosjektet har oppnådd og de holdningsskapende tiltak
som er gjennomført.

Det er gjennomført en rekke aktiviteter, f.eks.:
• Konferanser og frokostmøter
• Seminarer
• Innlegg og redaksjonelle oppslag i mediene
• Aktiv og målrettet bruk av sosiale medier
• Bedriftsbesøk
• Individuelle møter med ledere

Styringsgruppa mener det er grunnlag for å si at målet er
nådd.
Resultatene representerer en betydelig økonomisk
gevinst for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet.
Det er realistisk å legge til grunn at ca. 50% av de innvandrerne som har fått jobb, tidligere mottok sosialhjelp.
At 650 personer bidrar til økt verdiskaping i bedriftene,
med skatt og til økt kjøpekraft innebærer at den totale
økonomiske effekten av Internasjonale Drammen blir
betydelig.
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skaL få fLere innvanD rere

Gaarder-Larsen, prosjektleder

i jobb: Nå skal en egen inkluderingsd
ugnad skaffe flere innvandrere
i Internasjonale Drammen.
jobb. Fra venstre Aiman

Internasjonale Drammen er meda
rrangører

Shaqura, leder av «Give a Job»,

og Liv

foTo: Lars johnsen

håper 15 skal få jobb

Aiman Shaqura har i
to år jobbet med å
skaffe innvandrere og
flyktninger jobb.
Prosjektet Internasjonale Drammen er det
beste han har sett i
landet, og nå arrangerer han konferanse
sammen med dem.

Lars Johnsen

lars.johnsen@dt.no

konferanse på Lillestrøm 28.
februar. Den har allerede skaffet
fem innvandrere jobb.

inTernasjonaLe
Drammen
■ 9. februar 2016 ble

Vårt mål for dugnaden i Drammen
er 100 jobbintervjuer, 50 mentor-avtaler
og 100 sosiale koblinger.
Det er naturlig å tenke seg
at dette skaffer 15 personer jobb.

"

Liv GaarDer-Larsen
Prosjektleder for Internasjonal
e
Drammen

Internasjonale Drammen
offisielt startet.
■ Prosjektet er initiert av
gründer Terje Stykket og
sogneprest Ivar Flaten.
■ Internasjonale Drammen
har som overordnet mål
å påvirke holdninger til
bedriftseiere og ledere slik
at det innen 2020 ansettes
minst 1.000 arbeidsledige
med innvandrerbakgrunn i
vår region.
■ I tillegg til Stykket Holding
er Kiwi og Mester Grønn
prosjektpartnere. Prosjektet
har også offentlige
samarbeidspartnere som Nav
og Introduksjonssenteret. I
tillegg støttes Internasjonale
Drammen av Buskerud
fylkeskommune og Drammen
kommune.
■ Næringsforeningen i
Drammensregionen er
sekretariat for prosjektet.
Prosjektleder er Liv GaarderLarsen.

på stor inkluderingsdugnad

– Vårt mål for konferansen
,
eller dugnaden i Drammen,
er
100 jobbintervjuer, 50 mentoravtaler og 100 sosiale koblinger.
Det er naturlig å tenke seg
at
dette skaffer 15 personer jobb,
sier Gaarder-Larsen.
– Vi vet at det å møtes over
mat bidrar til å skape kontakt.
Planen er at arbeidsgivere skal
snakke med flest mulig,
og
skaffe seg mange navn på blokken som igjen kan resultere
i
jobbintervjuer, sier Shaqura.

Aiman Shaqura kom selv
vanskelig intervju
til
Norge som flyktning og startet
Ved siden av Shaqura sitter
For det vanskeligste punktet
Liv
«Give a Job» i desember 2015.
Gaarder-Larsen og formelig
for innvandrere som søker jobb
Konseptet Give a Job hjelper
stråler.
er nettopp å komme til jobbinnyankomne flyktninger ut i
artervjuet, mener han.
beid, og fokuset er å se på men- Prosjektle
der
Etter den siste konferansen
nesker som ressurser. Arne
Ved nyttår ble hun ansatt som
Shaqura var med på å arrangeHjeltnes er initiativtaker og amprosjektleder for «Internasjore, på Lillestrøm i slutten av
febassadør til Give a Job og
fast nale Drammen».
bruar, så har en av bedriftene
18
konferansier på arrangemen
personer de vil ha inn til inter16. april arrangerer Internater.
sjonale Drammen, Give a Job,
vju, mens en annen bedrift
har
– Jo mer jeg har lest og lært
Drammen kommune, Nav
skaffet seg en liste på 140 navn.
og
om Internasjonale Drammen,
Introduksjonssentret en stor
– Det er ofte jobbintervjuet
jo mer begeistret er jeg blitt.
inkluderingsdugnad på Union
som er den største bøygen.
Det
Dette er det mest profesjonell
e Scene.
er vanskelig for personer med
opplegget jeg har opplevd her
Dette er ingen vanlig jobbmesi
annerledes navn på CV-en å
– Vi synes dette er et morbli
landet, sier Aiman Shaqura
se, understreker Shaqura. Hans
til somt tiltak å være med
innkalt, sier Shaqura.
på og mål er å skape en
Drammens Tidende.
møteplass
når vi kan nyttiggjøre oss erfaEt annet problem kan være
mellom arbeidsgivere og innHan har vært i Stavanger og
ringene til Give a Job og Aiman,
selve intervjusituasjonen,
der
Trondheim, Kristiansand
vandrere/flyktninger. Det
og så kan vi lykkes bedre
blir den arbeidssøkende
i vårt ar- både foredrag for
kanskje
Gjøvik. Senest var han med på
bedriftene, ikke er kjent
å beide for å skaffe innvandrere
med de sosiale
arrangere en stor integrerings
det blir servert mat og så skal
- jobb, sier Gaarder-Larsen.
normer som nordmenn bruker.
enkelte suksesshistorier deles.

sysseLsaTTe
innvanDrere
■ To av tre innvandrere, 65

prosent, var sysselsatt
i fjerde kvartal i fjor. I
befolkningen ellers i samme
alder var andelen 77,7
prosent.

■ Blant innvandrere fra Norden

var andelen sysselsatte på
79,3 prosent. For folk fra
EØS-landene både i vest og i
øst lå andelen like under 74
prosent.
■ Innvandrere fra Asia har
en
sysselsetting på 56,1 prosent,
mens innvandrere fra Afrika
har lavest andel i arbeid med
48,6 prosent.
■ Det er ferske tall fra
Statistisk sentralbyrå , som
nå måler sysselsettingen i
aldersgruppen 20 til 66 år.
Kilde: NTB

De kan enten være for overivrige, eller rett og slett – av
ren
høflighet – vente med å snakke
til de blir bedt om det.
Ettersom det er begrenset
med plass på Union Scene
er
det satt av plass til 300 deltakere, hvorav 200 er arbeidssøke
nde flyktninger/innvandrere.
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Rogaland
bør se til
Drammen
når det gjelder
integrering

10
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POLITIKK: Gjennom prosjektet

«Internasjonale Drammen»
bidrar man til å oppfylle en
flyktnings drøm om å skaffe seg
en jobb.

En annen direkte effekt er at flere av disse innbyggerne
er blitt økonomisk selvhjulpne ved å komme i jobb, og
bidrar til at færre barn og unge lever i lavinntektsfamilier.
I tillegg til målet om at bedriftene i drammensregionen
skal ansette 1000 med innvandrerbakgrunn innen
2020, definerte prosjektet også andre mål. Det ene er at
«Drammen blir et romsligere samfunn med et mer inkluderende arbeidsliv» og det andre at «Drammen utvikler
en langsiktig og bærekraftig integreringskultur».
Det er krevende å svare på om disse målene er nådd. Det
er ikke gjennomført systematiske målinger og det ble
heller ikke satt opp parametere.
Ved avslutningen av prosjektperioden kan det slås
fast at representanter for en rekke bedrifter har deltatt på prosjektets konferanser og seminarer, bl.a. om
mangfoldsledelse. Flere av dem har ansatt medarbeidere med innvandrerbakgrunn og det er rimelig å anta at
dette – samt en rekke medieoppslag om prosjektet - har
bidratt til et mer inkluderende arbeidsliv. Forhåpentlig
er fire år med Internasjonale Drammen også et bidrag til
at byen kan utvikle en langsiktig og bærekraftig integreringskultur.

Av andre gevinster av prosjektet kan nevnes:
• Det er utviklet et tett og godt samarbeid mellom det
offentlige og næringslivet.
• Holdningene i næringslivet er endret, og flere har fått
øynene opp for at mangfold beriker.
• En rekke personer har engasjert seg som mentorer og
bidratt til oppfølgning og integrering og til at innvandrerne settes i stand til å utvikle relasjoner.
• Det er knyttet direkte kontakt mellom arbeidssøker og
arbeidsgiver, linjene er gjort kortere og mer direkte ofte med en mentor som en del av verktøykassa.
• En viktig suksessfaktor er døråpnerrollen som rollemodellene i næringslivet står for og som næringslivsforeningen organiserer.
• Prosjektet har fungert som forbilde og til inspirasjon
for andre. Det er etablert tilsvarende tiltak i Asker
kommune og Bærum kommune. Delegasjon fra EU
har besøkt Internasjonale Drammen og prosjektet er
presentert i EU.
• Internasjonale Drammen har bidratt til betydelig
nasjonal og lokal medieoppmerksomhet og bidratt til å
styrke omdømmet til drammensregionen, kommunen,
NAV, Næringsforeningen og samarbeidspartnerne.

Terje Hetland

Fylkesleder i Rogaland Unge Høyre

Hvert år så kommer det mennesker på
flukt. De kommer fra mange land, men
felles for dem alle er at de ikke alltid blir
sett, fulgt opp ordentlig eller integrert
godt nok i det norske samfunnet. Mange
av dem er fokuserte og har et stort ønske
om å få bidra i det norske samfunnet.
Samarbeid
«Internasjonale Drammen» er et større
samarbeid mellom næringslivet i drammensregionen, det offentlige og organisasjonene. Man jobber blant annet
sammen gjennom mentorprogram hvor
den enkelte får sin helt egen mentor, som
hjelper dem til å få oppfylt sine drømmer.
Rogaland fylke og alle kommunene bør
se til dette prosjektet om de vil være med
å skape de beste arbeidsplassene. Det
handler om å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig for å hjelpe andre.
25.000 utenfor
Det holder ikke å sende flyktninger på et
introduksjonskurs hvor man skal lære
om norsk kultur og språk, komme seg ut i
jobb og delta aktivt i lokalsamfunnet. Det
er dessverre ikke nok når vi ser at det totalt sett på landsbasis står 25.000 innvandrere utenfor arbeidslivet.
Veien inn til arbeidslivet trenger ikke
være lang om man tar i bruk prosjekter
som f.eks. «Internasjonale Drammen».
De fleste vet nemlig at integreringen ikke
skjer av å sitte hjemme eller på et introduksjonskurs, men ute i arbeid sammen

med andre.
Det er noe galt når man heter Ashkam
og må bytte til Morten for i det hele tatt
å få komme på jobbintervju. Det skal alltid lønne seg å jobbe, også for innvandrere. Derfor bør politikerne i Rogaland og
næringslivet sette søkelyset på hvordan
vi kan binde næringsliv, det offentlige og
organisasjonene sammen for å skape en
enda bedre integrering også her.

skal bestå, sentrumsnært», skriver Per A. Thorbjørnsen.

30 EU-delegater fikk
innføring i integrering

«Nå er det helt nødvendig å skape sikkerhet. Metropolis
c PÅL CHRISTENSEN
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av 30 representanter fra European
Integration Network (EIN), som ble
etablert i 2016 for å styrke integreringsarbeidet i EU.
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«Integrering skjer ikke ved å sitte hjemme
eller på et introduksjonskurs, men ute i arbeid
sammen med andre», skriver Terje Hetland.
c SHUTTERSTOCK
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 Innvandrings- og integreringsminister Sylvia Listhaug hilser Internasjonale Drammen velkommen
og mener satsningen underbygger hennes visdomsord; «læring i praksis». – Dette prosjektet er et positivt
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6. Noen av utfordringene
En av utfordringene underveis har vært å få bedriftsledere til å være åpne for å tenke utradisjonelt ved ansettelser. De lederne som er opptatt av mangfold – og de
som strever med å skaffe bedriften nok medarbeidere –
har vist den største interessen. De er også blitt sentrale
ambassadører og entusiastiske deltagere på prosjektets
arrangementer.
Det har derfor vært viktig for prosjektet å synliggjøre
suksesshistoriene og vise i praksis at mangfold beriker.
Slike tiltak har stått sentralt, og illustrerer hovedutfordringen: Å få enda flere bedriftsledere til å se verdien
av mangfold i staben.

I prosjektets idéfase lå det ambisjoner om også å engasjere frivillige lag og organisasjoner som medvirkere.
Det viste seg ganske raskt at de tilgjengelige ressursene
måtte prioritere innsatsen mot bedriftenes ledere og
samarbeidet mellom bedriftene og virkemiddelapparatet.
Underveis har det også vært luftet ideen om å gjøre prosjektet nasjonalt ved å engasjere f.eks. NHO eller Virke
uten at dette er blitt materialisert. Her ligger et potensial for utvikling, spesielt i lys av at Asker og Bærum har
igangsatt tilsvarende prosjekter etter modell fra Internasjonale Drammen.
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På den årlige integreringskonferansen
på Grand Hotell i Oslo for et par uker
siden måtte statsminister Erna Solberg
finne seg å ikke være stjerna.

KARRIERE
ARNE GIVERHOLT
christian@dagligvarehandelen.no

Den rollen spilte fremmedkulturelle som har tilpasset seg det norske samfunnet på en forbilledlig
måte. Ikke minst Kiwi-butikksjef
Siyamak Nemati.

En multikulturell stab

Siyamak driver i dag landets nest
største Kiwi - på Strømsø i Drammen. Han kom sammen med familien hit til landet som politisk flyktning fra Iran som seksåring. Det er
19 år siden. Etter avsluttet skolegang
ble det Kiwi for alle penga. Han er

KIWI XL STRØMSØ
■■Beliggenhet: i Drammen
■■Etablert:19.03.2015
■■Salgsflate: 2.728 kvadratmeter
■■Ansatte: 55
■■Nasjonaliteter: 21
■■Omsetning: 145 mill. (anslag 2017)
■■Butikksjef: Siyamak Nemati

grønn til beinet, og han har utviklet
et sterkt engasjement når det gjelder hvordan innvandrere kan og bør
integreres i det norske samfunnet.
Han snakker med en betydelig
erfaring. Hans 55 ansatte representerer hele 21 nasjonaliteter.

– Integreringsprosessen starter
med familiene. Skal innvandrerfamilier ha en vellykket integrering,
må foreldrene lære seg godt norsk,
og de må ha en jobb. Foreldrene er
rollemodeller. Det gir dem stolthet
å kunne forsørge sine familier, fastslår han.

Gi dem en sjanse

I 13 år var Siyamak butikksjef i Kiwi
Bødalen. Han gikk med brystkassen
frem og ville lykkes.
– Jeg er stolt, men også veldig
ydmyk over den tillit jeg fikk av Kiwi
da jeg ble butikksjef i en alder av 20
år, sier han.
– Du har ansatte av 21 nasjonaliteter på lønningslisten. Er det et
bevisst valg?
– Egentlig ikke. Det er mer et
uttrykk for at jeg gir alle en sjanse.
Og at vi skal gjenspeile det samfunnet vi lever i.

– Er etnisk norske jobbsøkere mindre arbeidsomme og pågående enn
innvandrere?
– Enkelte er nok det. Folk med
innvandrerbakgrunn har mer å
bevise, og legger derfor mange
ganger ned en større innsats. Det
må belønnes. Nordmenn kan ha en
større tendens til å se problemer i
stedet for muligheter, sier Siyamak.
Han har drevet Kiwi XL på
Strømsø siden den åpnet i mars
2015. Mange er de håpefulle som
har sittet på hans kontor i et forsøk
på å få en jobb.
– Hva ser du etter når du skal
ansette?
– Jeg bryr meg ikke stort om
CV-er og karakterer. Som vi sier i
Kiwi: Vi ser ikke etter karakterer,
men etter karakter. Jeg forsøker å få
et best mulig bilde av den enkeltes
personlighet. Passer han eller hun
i vår stab, i butikkens indre liv, og i
hvilken funksjon vil vedkommende
fungere.
Det er mange eksempler på
uventede og vellykkede ansettelser
og omplasseringer. Da ferskvaresjefen sa opp, plasserte han en dame
i 60 prosent stilling i jobben. Det
ble suksess. Som frukt- og grøntansvarlig skvatt hun rett inn i jobben
etter å ha søkt jobber i tre år uten
respons.

Må ha vilje

– Sjefens jobb er å være sparringpartner og få de ansatte frem. Aldri
å holde igjen. Alle fortjener en

«Integreringsprosessen starter
med familien.»

Ville snakke alene
med Siyamak

I mars var en delegasjon under
ledelse av statsministeren i
Drammen for å studere prosjektet
«Internasjonale Drammen».
Erna Solberg ble så begeistret for hva
Siyamak kunne fortelle at hun inviterte
ham til en paneldebatt under den internasjonale integreringskonferansen som
gikk av stabelen i Oslo for to uker siden.
– Det var veldig inspirerende å sitte i
panelet sammen med to andre innvandrere som har klart seg godt her i landet.
Det var 300 personer til stede, hvorav fire
ministre. Etterpå ba Erna Solberg meg om
en liten prat under fire øyne for å stille
meg flere spørsmål, sier kjøpmannen
fornøyd.
– Ikke alle er vel så flinke som deg til å
gi «våre nye landsmenn» jobbmuligheter?
mulighet, enten de er etnisk norske
eller kommer fra en annen kultur,
sier butikksjefen.
– De som står på og er litt tålmodige, vil få gode jobber i denne
bransjen uansett bakgrunn.

Siyamak har hatt mange ansatte
som har gått Kiwi-skolens traineeprogram, og anslår at han har fått
fram 10-12 butikksjefer eller ass.
butikksjefer.
– Hva er det viktigste for fremmedkulturelle kan gjøre for å bli

Den etablerte mentorordningen har engasjert mange
enkeltpersoner til å gjøre frivillig innsats i prosjektet.

Gir råd: Siyamak Nemati er ved flere anledninger

blitt bedt om å gi myndighetene råd om god integrering.

Her med statsminister Erna Solberg for to uker siden.

– Nei, dessverre er nok det riktig. Men
det må vi rette på. Innvandrere som får
muligheten, jobber hardt og er stolte av
jobben. Så mitt viktigste poeng er at vi må
gi dem sjansen.
Siyamak mener alle kan finne en
egnet jobb i en dagligvarebutikk. Hvis de
lærer seg norsk, står på og virkelig vil opp
og frem.
– Er det en karrierevei du vil anbefale
dine egne barn når de blir gamle nok?
– Absolutt. Mitt høyeste ønske er at
en av dem vil kunne overta denne butikken. Det ville gjøre meg stolt, tilkjennegir
Siyamak Nemati.
inkludert i Norge?
– Bortsett fra foreldrene er det
viktig at de virkelig vil noe. At de vil
lære seg så godt norsk som mulig,
og at de vil gjøre en god jobb. Dessuten er det viktig at de deltar i samfunnet som andre barn og unge; går
i bursdager, spiller fotball på løkka
og så videre, sier Siyamak.
– Før ble man mer bedømt etter
hudfargen enn nå. Jeg har blitt kalt
stygge ting på grunn av den. Heldigvis har verden gått videre. n
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Inger Ask
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Det ble søkt om - og innvilget - støtte på kr. 400.000
i midler fra Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi)
i 2018 og det samme beløpet i 2019. Støtten bidro til at
prosjektet kunne engasjere prosjektkoordinator i 50%
stilling fra mai 2018. Bidraget fra IMDi til mentorordningen har spilt en avgjørende rolle for resultatene som er
oppnådd.
Mentorordningen i Internasjonale Drammen er et program for innvandrere med høy utdannelse eller yrkeskompetanse som kobler jobbsøkere mot personer med
erfaring og kunnskap fra det norske arbeidsmarkedet
– helst fra samme bransje som jobbsøker.

Programmet har som mål å bidra til at flere innvandrere
kommer ut i relevant arbeid og får brukt sin kompetanse.

GoD

klem: Kokk Tarek Rkieh Sekhni og
hotellsjef Sara Jensen utenfor Comfort
hun meg med en klem, smiler han.
Hotel Union Brygge. –

Flyktningen Tarek
fikk fast jobb

Hver dag jeg kommer på jobb møter

FoTo: lars Johnsen

Det har vært 81 mentorpar gjennom programmet så
langt. Herfra har 40 mentorpartnere kommet i jobb(22),
praksis(11) eller studier(7).
Mer om mentorordningen på side 21.
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DøDsFalllfødt 2. desember 1933
Like kjært som blomster
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er en gave til de ansatte i
Vestfossen,
hjemmetjenesten på
15. november 2019.
Grevlingstien.
eikerbegravelse.no

Den etablerte mentorordningen i regi av Internasjonale
Drammens ble startet i september 2017 og har engasjert
mange enkeltpersoner til å gjøre frivillig innsats.
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selv. Derfor trengte vi flinke
han flytte til Krokstadelva i
Ne- folk, sier Sara Jensen.
dre Eiker.
Med et litt vennlig dytt i ryg– Jeg ønsket å komme til et
gen kom Tarek bort, leverte
en
område nær Oslo og Dramme
n CV og fikk snakket litt med
hoder det ville være større sjanser
tellsjefen.
for å få en jobb, sier Tarek.
Han gjorde et så godt førsteI Syria studerte han til advoinntrykk at han ble innkalt
til
kat, men den utdannelsen
var nye samtaler, fikk etter
hvert

en av suksesshistoriene

olivenolje, sitronsaft og hvitløk
(ifølge Wikipedia). Så finnes
det
sikkert en rekke varianter.
Tarek kan fortelle at han har
fått andre jobbtilbud, men hjertet hans er hos hotellet i Drammen, og det er der han ønsker
å
fortsette å jobbe, også når han
har fått fagbrev som kokk.
Hjemme har han en tre år gammel sønn og en kone som også

i byen, sier
Manuela Ramin-Osmundse
n,
direktør for arbeid og inkludering i nye Drammen.

meget fornøyd

Hun sier de vil videreføre den
gode metodikken og ikke minst
holde kontakten med næringslivet.
I samarbeid med næringsforeningen vil de opprette en

– som er så vellykket – kommer inn i nye og faste former.
Dette er nemlig en veldig viktig
jobb, sier Ramin-Osmundse
n.
Daglig leder for Næringsforeningen i Drammensregion
en,
Rune Kjølstad, er meget
fornøyd med at prosjektet nå
blir
videreført i faste former
av
Drammen kommune og Nav.
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8. Introduksjonssenterets rolle
Introduksjonssenteret har vært representert i arbeidsgruppen for Internasjonale Drammen fra prosjektstart
i 2016 og har hele tiden hatt en aktiv rolle.

og gjennomføring av mentorordningen i Internasjonale
Drammen, har Introduksjonssenteret stilt lokaler til
rådighet i forbindelse med mentorordningen.

Prosjektets mål om å bidra til at flere med innvandrerbakgrunn skal komme i arbeid sammenfaller med
Introduksjonssenteret mål i økonomiplan 2017-2020
(overgang til arbeid for deltakere i introduksjonsprogrammet). Det gjør at Introduksjonssenteret har funnet
det naturlig å bidra med ressurser til prosjektet både
i form av personell (arbeidstimer) og lokaler.

MENTORDNINGEN
Mentorordningen i Internasjonale Drammen oppsto som
en idé etter at to ingeniører «fant hverandre» gjennom
Introduksjonssenterets ordinære arbeid. Det handlet om
to som møttes som fagpersoner og som ville hverandre
vel. Den ene var nyankommen og manglet kunnskap
om bransjen i Norge, den andre en «ringrev» i bransjen
med et utstrakt nettverk. Dette var så vellykket at det var
naturlig å stille spørsmålet: Er dette noe vi kan gjøre mer
av sammen?

RESSURSBRUK
I tillegg til deltakelse i arbeidsgruppen, har det også
vært etablert en egen arbeidsgruppe for mentorordningen i Internasjonale Drammen. Arbeid knyttet til arbeidsgruppene har fra Introduksjonssenterets side vært utført
av senterets jobbagenter. I forbindelse med planlegging

Det var starten på et mentorprogram som er blitt utvidet
til ikke bare å omfatte de med høyere utdanning, men
som i dag også omfatter personer med yrkesfaglig bak-

grunn. Utviklingen av dette programmet har skjedd gjennom et tett samarbeid mellom Internasjonale Drammen,
NAV og Introduksjonssenteret. Introduksjonssenteret har
i dette arbeidet bidratt med research, innspill til utforming av programmet, faglige råd, utvikling av arbeidsverktøy og utvikling av presentasjonsmateriell.
Introduksjonssenteret har hele tiden arbeidet aktivt med
å finne kandidater til mentor-programmet (mentorpartnere).
ANDRE TILTAK
Introduksjonssenteret har utviklet en egen video-CV
(personell og produksjon) for flere av de deltakere i
introduksjonsprogrammet som har vært koblet til Internasjonale Drammen. Video-CV’er en egen presentasjonsform som gjør at deltakere med språkutfordringer lettere
kan formidle sine kunnskaper og hva de kan bidra med.
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6

nyheter

Torsdag 20. juni 2019

Lierposten

til helga starter arbeidene

Vy setter opp alternativ
transport når Lieråstunnelen stenger til helgen.
silje Gomnæs

redaksjonen@lierposten.no

Det er natt til 22. juni det hele
starter. Da begynner arbeidene mellom Asker og Drammen, og Lieråstunnelen stenges. Arbeidene varer helt til
4.

stenGes: Vy melder at de setter
opp alternativ transport for
togpassasjerer da Lieråstunnelen
stenges.

august.
I tillegg er det arbeider langs
jernbanen og stengt for togtrafikk mellom Skøyen og Drammen fra 6. juli og til 21. juli.
Vi setter opp alternativ
transport, melder Vy i en pressemelding, og legger til at med
unntak av de to ukene hvor det
er stengt mellom Skøyen
og
Drammen, kjører togene som
normalt mellom Asker og Oslo

og på Spikkestadbanen.
Uke 26 fryktes å bli en utfordrende uke for både kollektivselskapene og pendlerne.
– Vi ønsker at alle som skal
reise, enten det er med tog
og
buss eller på andre måter, forbereder seg på at det også i perioder kan bli tett trafikk, og
at
reisen kan ta ekstra tid, sier
kommunikasjonssjef
Gina
Scholz i Vy.

Færre sesongarbeidere på gård
ene åpner andre dører

Ble spleiset av nAV
Dette har ført til arbeid for flere. Introduksjonssenteret
har også bidratt med planlegging og gjennomføring av
ulike arrangementer i regi av Internasjonale Drammen.
VERDIEN AV ALLIANSER
Arbeidet med nyankomne flyktninger handler om integrering og inkludering i arbeidslivet. Skal en lykkes med
det, forutsettes et godt samarbeid med næringslivet. Da
trengs allianser og et samarbeid som involverer bedrifter
lokalt og regionalt, næringslivsforeningen, NAV, opplæringskontorer og andre.
Introduksjonssenteret har i hele prosjektperioden
forsøkt å få flest mulig med inn i prosjektet Internasjonale Drammen, og slik er Internasjonale Drammen blitt
et felles løft for hele drammensregionen.

Suksessfaktor nr. 1:
Vi greide å få NAV
og bedriftene til
å snakke sammen
Leder av styringsgruppa
i Internasjonale Drammen
Terje Stykket

spLeis: På grunn av et prosjekt

Simen trengte arbeidskraft, Mohamad
trengte jobb. Et nytt
prosjekt ble løsningen.

satt i gang av Internasjonale Drammen

har Mohamad Zaher Abbous fått

Guro Haverstad torGersen

guro.torgersen@lierposten.no
465 09 165

– Jeg kan ikke bare sitte stille.
Jeg kan jobbe, og jeg vil jobbe,
sier Mohamad Zaher Abbous.
I
tre måneder har han hatt stillingen som produksjonsarbeider i firmaet Ekeberg Myhrene.
– Jeg har lenge tenkt på å ansette lokal arbeidskraft. Samtidig er det vanskeligere å få tak
i
sesongarbeidere nå enn før,
sier
jordbærbonde Simen Myhrene.
Og dermed har det løst seg
fint
for dem begge. Det var i
fjor
høst at Myhrene deltok på
et
møte i regi av Internasjon
ale

FornøyD: Mohamad liker jobben
sin som produksjonsarbeider på
Sylling Vestre gård og Ekeberg
gård.
Drammen. Foreningen hadde
startet et prosjekt for å spleise
NAV og bøndene. Formålet
var
at bøndene kunne hente lokal
arbeidskraft via NAV, og få innvandrere inn i arbeid. En vinn-

vinn-situasjon, mente de.

– De beste jordbæra

Det er snart to år siden Abbous
kom fra Syria til Norge. Han
har
deltatt på norskkurs og jobbet

fast jobb og Simen Myhrene fått

lokal arbeidskraft.

litt i barnehage. En dag ble han
å jobbe på gård, men lønna
og
oppsøkt av en mann fra NAV
forholdene har blitt bedre med
som spurte om han kunne tentiden, sier bonden.
ke seg å søke jobb på gård.
Det
kunne han, og møtte deretter helårsjo
bb
til intervju på Sylling Vestre
Nå har Abbous jobbet i firmaet
i
gård. Så ble han fast ansatt der,
tre måneder. Nå som det er høyog ved samarbeidsgården Ekesesong får han det travelt, og
arberg i Skoger.
beidsoppgavene vil variere
på
– Jeg liker jobben min veldig
samme måte som årstidene.
godt og jordbæra her må være
– Det som er mest krevende
de beste, humrer han, og legger
er språket. Jeg forstår godt
hva
til at han liker å ha mange
for- som blir sagt, men føler
noen
skjellige oppgaver slik at han
ganger det er vanskelig å gjøre
får masse erfaring.
meg forstått, sier Abbous, som
Myhrene håper flere bønder
bruker mye fritid på å lære
seg
velger å gjøre som ham. Det
er språket.
ikke lenger like lett å få tak i
seMyhrene er fornøyd med ansongarbeidere.
settelsen:
– Det går jo litt opp og ned,
– Prosessen har vært bra, og
men lønna for sesongarbeidere
jeg får den oppfølgingen
jeg
er ikke som den en gang var.
Vi trenger. Den eneste utfordrinmå sysselsette dem som bor
i gen er å finne arbeidsopp
gaver
Norge. Tidligere har det ikke
om vinteren, men det skal vi
få
vært så attraktivt for nordmenn
til, sier han.
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9. NAVs rolle
NAV Drammen har vært en sentral aktør i prosjektet Internasjonale Drammen. NAV Drammen har til enhver tid
oppfølging av 400 - 500 brukere med ulik landbakgrunn
og som er i ulike oppfølgingsløp med ulike ytelser. NAV
Drammen har særlig gjennom prosjektet Fjell 2020, samt
gjennom våre to integreringskoordinatorer, jobbet tett på
prosjektet Internasjonale Drammen.
NAV Drammen har levert gode resultater på Jobbsjansen
for både kvinner og menn, Jobbjakt og Ut i jobb, som alle
er tiltak i regi av NAV under Fjell 2020.
Samarbeidet inn i internasjonale Drammen gjennom de
ulike tiltakene på Fjell, har bidratt til at prosjektet har vært
i nær samhandling med både brukere og arbeidsgivere.
DIALOG MED ARBEIDSGIVERE
NAVs veiledere, som jobber på kursene på Fjell, er i tett
dialog med aktuelle arbeidsgivere samtidig som de følger opp bruker og arbeidsgiver når det er arbeidstrening
eller ansettelser.
Erfaringsmessig er oppfølging underveis og etter ansettelse like viktig som i forkant av et tiltak da det ofte er i
etterkant utfordringer kan oppstå. Mange dyktige kurs-

deltakere som har deltatt i Jobbsjansen, Ut i jobb eller
Jobbjakt har kommet i jobb gjennom tett samhandling
i prosjektet.
KOORDINATOR
NAV Drammen har en integreringskoordinator som jobber tett med Introduksjonssenteret og samarbeider med
programrådgiver og lærer for å se hvilken kompetanse
den enkelte deltaker har, hva man kan bygge videre på
her i Norge, og hva som er raskeste vei til jobb.
Noen deltakere har formell kompetanse fra hjemlandet
som det kan bygges videre på i det norske arbeidsmarkedet. I disse tilfellene har vi vurdert muligheter for
deltakelse gjennom Hurtigsporet (et kortere og tilpasset arbeidsrettet løp i introduksjonsprogrammet) eller
Bransjeprogrammet.
I tett samarbeid med Internasjonale Drammen, har
NAV Drammen fått flere flyktninger i jobb. Vi har gode
erfaringer med å arbeide systematisk i et godt trepartssamarbeid mellom det offentlige, de private aktørene og
den enkelte arbeidssøker.

Næringsforeningen kjenner
bedriftenes behov. NAV har virkemidlene. Sammen oppnår vi resultater.
NAV-leder i Drammen
Katrine Christiansen

VIRKEMIDLER
NAV Drammen får årlig tiltaksmidler fra arbeids- og
velferdsdirektoratet. En del av disse midlene har bidratt
til at mange deltakere i prosjektet har kommet i arbeidstrening og at flere er blitt formidlet til arbeid gjennom
lønnstilskudd.
Lønnstilskudd innebærer at arbeidsgiver får refundert
deler av lønnen fra NAV i en tidsbegrenset periode.
NAV Drammens viktigste bidrag i prosjektet har vært å
finne aktuelle deltakere, identifisere mulige arbeidsgivere, følge opp både deltaker og arbeidsgiver, samt bidra
med tiltaksmidler når det har vært nødvendig.
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10. Organisering
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og
arbeidsgruppe med representanter for Næringslivsforeningen i Drammensregionen, NAV Drammen, Buskerud
fylkeskommune, NAV Buskerud, de økonomiske bidragsyterne fra næringslivet, initiativtakerne, Introduksjonssenteret og Drammen kommune.

PROSJEKTLEDER
2016-2017: Trond Johansen
2018-2019: Liv Gaarder-Larsen
PROSJEKTKOORDINATOR MENTORORDINGEN
2018-2019: Natia Chkhetiani (50%)

SLUTTRAPPORT 2019

STYRINGSGRUPPA I INTERNASJONALE DRAMMEN
Gründer Terje Stykket, leder

Stykket Holding AS

Gründer Tor Kirkeng, nestleder

Kiwi

Prest Ivar Flaten

Dialogprest i Tunsberg bispedømme (tidligere sogneprest i Fjell menighet)

Gründer Ola K. Ølstad

Mester Grønn

Rådgiver Dag Harald Amundsen

Drammen kommune

Daglig leder Rune Kjølstad

Næringsforeningen i Drammensregionen

Næringssjef Janne Buhaug

Buskerud fylkeskommune

Leder Katrine Christiansen

NAV Drammen

Regiondirektør Inger Anne Speilberg

NAV Vest-Viken

ARBEIDSGRUPPA I INTERNASJONALE DRAMMEN
HR-sjef Espen Eriksen

Kiwi

HR-direktør Rita Bondeson Børke

Mester grønn

Integreringskoordinator Camilla Gunnerud

NAV Buskerud

Integreringskoordinator Duli Axhami

NAV Drammen

Fagkoordinator Finn Øivind Gabrielsen

NAV Drammen

Rådgiver Dag Harald Amundsen

Drammen kommune

Rådgiver Eva Stefansson

Introduksjonssenteret

Gründer Nasim Ritzvi

Gründer og daglig leder av Nasims Halal Babyfood og Nasims AS

Integreringskoordinator Rania Sheyki

NAV Drammen
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11. Finansiering
I tillegg er mentorordningen finansiert med bidrag
fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi)
med kr. 400.000.

INTERNASJONALE DRAMMEN
ER FINANSIERT SLIK I PERIODEN 2016-2019
Stykket Holding AS

1.000.000

Kiwi Norge AS

1.000.000

Mester Grønn AS

450.000

Drammen kommune

700.000

NAV
Buskerud fylkeskommune
Totalt

1.050.000
700.000
4.900.000

Internasjonale Drammen er et samarbeid
mellom næringslivet, NAV, kommunene og
fylkeskommunen som bidrar til å synliggjøre
innvandrere som ressurspersoner.
Gründer og eier i Mester Grønn
Ola Ølstad
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12. Videreføring
Internasjonale Drammen har helt fra starten vært definert som et prosjekt med tydelig start i 2016 og sluttidspunkt innen 2020.
Ved avslutningen av prosjektet, festlunsjen på Union
Scene 12. november 2019, annonserte direktør for
arbeid og inkludering i Nye Drammen kommune,
Manuela Ramin-Osmundsen, at Internasjonale
Drammen vil bli videreført.
Her er direktørens hilsen til prosjektet og hennes
planer for videreføring:

Hedersgjestene på festen
12. november 2019 er de som
har ansatt og de som er ansatt.
Prosjektleder Liv Gaarder-Larsen

I dag er en festdag. En dag hvor vi markerer at et konkret
initiativ fra dialogprest Ivar Flaten og næringslivsleder
Terje Stykket ble til en reell mulighet for mange. Mulighet
til å få jobb, delta, bidra, tjene penger, betale skatt, lære,
være stolte …. Ja ordene er mange. Og det er i korte trekk
hva dette handler om. Men det handler om mye mer.
Næringslivsforeningen har vært en døråpner for nettverket i næringslivet. Prosjektet startet. Prosjektet avsluttes.
Slikt forutsatt. Det er bra! Prosjekter skal ikke leve livet ut.
Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen har hatt en viktig
rolle i prosjektperioden. Monica Myrvold Berg ble konstituert som ordfører 8. oktober. Elisabeth Enger som var
prosjektrådmann ble samme dag rådmann. En ordfører
og en rådmann uten kommune. For det er i dag 49 dager
til nye Drammen blir Drammen.
I denne fasen hvor jeg også er direktør uten land har jeg
hatt gleden av å kunne diskutere en skisse til fremtidig
organisering av det videre arbeidet med Internasjonale
Drammen.
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Vi har lagt vekt på syv elementer:
1. Stadfeste at vi alle ønsker å samarbeide for å få flere
i jobb.

2. Sikre kontinuitet. Bygge på den forutsigbarheten som

er oppnådd gjennom den tette dialogen med næringslivet. Fortsatt bruke begrepet «Internasjonale Drammen»
som døråpner til arbeidsgivere. Bruke noe av metodikken som er utviklet de fire siste årene. Særlig den
tette kontakten mellom arbeidsgivere og NAV.

3. Vi ser for oss å bruke en dedikert ressurs i NAVs kommende markedsavdeling. Denne personen ser vi for
oss vil kunne jobbe under paraplyen Internasjonale
Drammen, enkelte dager utenfor NAV-kontoret.

SLUTTRAPPORT 2019

4. NAV bruker sin verktøykasse i nært samspill med

kommunen (bl. a. norskopplæring, kvalifisering til
arbeid) og arbeidsgivere. Virkemidlene som ligger i
NAV og i arbeidsmarkedsbedriftene vil kobles sterkere
til næringsutvikling. Det er en del av NAVs kjerneaktiviteter å få flere personer i arbeid. Og innvandrere og
flyktninger er en prioritert målgruppe.
5. Det nye blir å tydeliggjøre et forpliktende samspill
med arbeidsgivere/Næringsforeningen rundt dette.
Hvordan er ikke nærmere fastsatt.

6. Fra 1.1.20 vil Viken fylkeskommune også ha direkte

hånd om en del av IMDI`s tidligere virkemiddelpakke
- les penger!

7. Som ny kommune vil vi også bruke vår ferske verk-

tøykasse. Har dere hørt om Drammensmodellen? Har
dere hørt om prosessen rundt opprettelse av lokale
knutepunkt i hver av våre ti kommunedeler? Hvert
knutepunkt blir en møteplass for kommunedelen og
arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette
for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. Aktører i hver kommunedel vil samarbeide,
utfylle hverandre og trekke i samme retning for å nå
felles mål. Gjennom medvirkning vil vi finne løsninger
sammen, gjennom stedsutvikling vil vi skape gode
lokalmiljø sammen. Vi vil også utvikle gode tjenester
sammen lokalt. Både innbyggerne og kommunen vil
på denne måten få flere muligheter.
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Så langt om veien videre. Konkretiseringen kommer etter
hvert. Men jeg ser for meg at vi på denne måten bygger
på erfaringer fra Internasjonale Drammen, har en sterk
hand på rattet, jakter etter enda sterkere grep for å lykkes
med innsatsen
Hvorfor er dette viktig?
Vi alle her ønsker vekst og verdiskaping i det lokale og
regionale næringslivet. Vi ønsker at kommunen får en
konkurransekraft og en regional posisjon som gjør den
til et naturlig valg for lokalisering av attraktive arbeidsplasser, både innen privat næringsliv og for offentlige
virksomheter.
Det blir ikke noe vekst dersom vi ikke bruker ressursene
og kompetansen som er hos innbyggere. Det blir ikke
noe vekst dersom næringslivet ikke er med. Det blir ikke
noe vekst dersom kommunen er passiv.
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Vi ønsker oss konkurransedyktige fysiske rammer for
næringsvekst. I kommunen ønsker vi oss en øking av
innovasjonstakten. Vi ser frem til dialogen med næringslivet om å utvikle fremtidens smarte løsninger. Om å
tilrettelegge for sterke klynger og nettverk. Om å utvikle
arealplaner som legger til rette for bærekraftig fornyelse
og vekst, både i sentrumsområdene og i randsonene.
Dette vil ikke skjer av seg selv. Nye Drammens samlede
innsats for næringsutvikling og økt sysselsetting vil skje
internt, på tvers av tjenesteområdene. Men også gjennom en styrking av kommunens utadrettede aktiviteter.
I dag er en festdag. En dag hvor vi markerer at et konkret
initiativ fra næringslivet ble til en reell mulighet for
mange til å få jobb, delta, bidra, tjene penger, betale
skatt, lære, være stolte. Og det er også en dag
hvor vi vedkjenner at det er sammen i det lange
løp at vi kommer til å nå disse ambisjoner.
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Mentorordningen - erfaringer og evaluering
Natia Chkhetiani, prosjektkoordinator i Mentorordningen
Mentorordningen i Internasjonale Drammen er et program for innvandrere med høy utdannelse eller yrkeskompetanse som kobler jobbsøkere mot personer med
erfaring fra og kunnskap fra det norske arbeidsmarkedet
– helst fra samme bransje som jobbsøker.
Programmet har som mål å bidra til at flere innvandrere
kommer ut i relevant arbeid og får brukt sin kompetanse.
Ordningen vil også bidra til å synligjøre den betydelige
ressursen som innvandrere representerer – noe som vil
kunne gi en større verdiskapning og innovasjon
i bedriftene.
Programmet varer i seks måneder, og har oppstart to
ganger i året, i mars og september.
OM MENTORPARTNER OG MENTOR
Jobbsøkerne i mentorprogrammet kalles mentorpartnere. Mentorpartnere blir koblet med en mentor som har
arbeidserfaring og kunnskap fra den bransjen de vil inn.
I seks måneder jobber de sammen for at mentorpartner
kommer ut i relevant arbeid og får innsikt i det norske
arbeidsmarkedet.

Alle som har god kjennskap til en bestemt bransje og/
eller til det norske arbeidsmarkedet kan bli mentor.
Det er en fordel hvis man har et bredt faglig og sosialt
nettverk, men ikke et krav.
Mentorer blir koblet mot en jobbsøker med innvandrerbakgrunn fra sitt yrke/fagfelt. Det kreves ingen
forkunnskaper for å bli mentor, kun engasjement og
lyst til å dele livserfaring og kompetanse.
Deltagere i mentorprogram får oppfølging og støtte
underveis i mentorløpet.
RESULTATER:
Det har vært 81 mentorpar gjennom programmet så
langt. Herfra har 40 mentorpartnere kommet ut i jobb,
praksis, studier. Jobb: 22; praksis: 11; studier: 7.
METODE
I mentorordningen utveksler mentorpartnere og mentorer erfaringer og kunnskap om lokalt arbeidsmarked, slik
at veien til mentorpartners karrieremål kan bli kortere.
Dette gjøres ved å snakke og lytte hverandre.

MÅLGRUPPE OG ANTALL
Målgruppen i mentorordningen er innvandrere med
høyere utdanning og yrkeskompetanse som ønsker seg
en jobb. Ordningen hadde ingen begrensninger på antall
deltakere da det begrenset seg selv ved antall interesserte og ressurser som jobbet med prosjektet.
ØKONOMI OG ORGANISERING
Det at mentorordningen har lykkes har mye å gjøre med
at den er godt forankret i Næringsforeningen i Drammensregionen som prosjekt. Prosjektet har fått eksterne
midler fra IMDi som finansierte deltids prosjektstilling.
Prosjektet har hatt referansegruppe som besto av
samarbeidspartnere fra Introduksjonssenteret og NAV
i Drammen.
Mentorordningen har hatt en prosjektkoordinator i 50 %
stilling. Store deler av budsjettet gikk til organisering,
rekruttering, kobling, oppfølging og nettverkstreff samt
informasjonsspredning og erfaringsutveksling med
andre.
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REKRUTTERING
Hvordan komme i kontakt med målgruppen og rekruttere
deltakere har variert i løpet av prosjektperioden. Noen
ganger ble mentorpartnere rekruttert først og deretter
fant vi rette mentorer. Noen ganger rekrutterte vi mentorene bredt i en mentorpool, slik at vi hadde et utvalg
av mentorer å velge mellom til en kobling med mentorpartner.
Rekrutteringskanaler har vært Introduksjonssenteret,
NAV, informasjonsbrosjyrer, informasjon på møter/seminarer, aktiv bruk av nettverk og samarbeidspartnere,
sosiale medier.
Mentorpartnere i ordningen ble i hovedsak rekruttert
gjennom introduksjonssenteret og gjennom annonser.
Mange av mentorene ble rekruttert gjennom nettverk og
konkrete forespørsler. Enkelte mentorer var mentor for
flere adepter, men sjelden samtidig.
OPPFØLGING
I mentorordningen hadde vi både sporadisk og systematisk oppfølging. Vår første systematiske oppfølging
var rett etter kobling. Mentorpartner hadde ansvar for å
ta kontakt med sin mentor for å avtale deres første møte.
Etter 2-3 uker fulgte vi alltid opp for å høre hvordan det
gikk.
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Underveis i mentorrelasjonen kan mye skje, og deltakerne har behov for råd og veiledning. Som oftest var det
mentor som tok kontakt med oss. Det var en vurderingssak hvor ofte vi skulle sende e-post eller ringe for å høre
hvordan det gikk. Dette gjaldt ressursbruk, men også
innsats og tid vi kunne forvente at mentor ville bruke i en
frivillig ordning.
Vi hadde krav om rapportering til prosjektkoordinator
underveis, som mentorene hadde ansvar for å fylle ut og
sende til oss to ganger i løpet av mentorperioden.
EVALUERING
I ordningen har vi hatt flere interne evalueringer. Vi delte
ut spørreskjema og hadde intervju med mentorpartnere
og mentorer. Etter seks måneder i mentorrelasjon tok
vi kontakt med mentorpartner og mentor for å høre om
de var klare for å avslutte. Mange ønsket å forlenge sin
mentorrelasjon, mens andre allerede hadde avsluttet.
Noen har fortsatt kontakt etter formelt å ha avsluttet sin
relasjon.
ERFARINGER
Målet i mentorordningen har vært å styrke innvandreres
vei inn i arbeidslivet. Noen har hatt en lang vei å gå,
andre en kort. Mentorpartners ståsted måtte være

utgangspunktet for mentorrelasjonen, noe som førte til
at de kunne gå ulike veier og i ulikt tempo. For noen ble
informasjon om samfunnet generelt viktigere enn bare å
diskutere arbeidslivet.
For mange innebærer det å komme til et nytt land store
utfordringer både språklig og kulturelt. Det er mye å
sette seg inn i og få oversikt over. I mentorordningen
fikk mentorpartnere innsikt i det norske arbeids- og
samfunnsliv. Vi erfarte at mentorpartnere også fikk faglig
og personlig utvikling, økt selvtillit og mestringsfølelse,
inspirasjon og motivasjon og karriereveiledning.
Målgruppen for mentorordningen var i utgangspunktet
innvandrere med høyere utdanning eller yrkeskompetanse som ønsket seg jobb. De som søkte og ønsket
å delta i programmet viste seg å ha meget variert utdanningsnivå og yrkeserfaring. Deltakerne hadde også ulik
botid og oppholdsgrunnlag i Norge, språkferdigheter,
arbeidserfaring, alder og sivilstatus. At målgruppen ble
så forskjellig, førte til at mentorenes rolle også ble ulik.
I vår organisering av mentorordningen la vi til grunn at
mentorpartnere fikk ansvar for framdrift av mentorrelasjonen. Det var en kulturell forutsetning som ikke alle
taklet like bra.
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meninger

Onsdag 4. september 2019

Drammens TiDenDe

BLi meD i DeBaTTen

Velkommen til regionens største
møteplass for samfunnsdebatt.

dt.no/meninger
meninger@dt.no

Send innlegg «rett på nett» til dt.no/meninger, eller som
mail til meninger@dt.no. Maksimal lengde på innlegg – 850
ord. Innlegg underskrevet med fullt navn blir prioritert.
Redaksjonen må kjenne innsenderens identitet, selv om vi
i spesielle tilfeller kan publisere innlegg anonymt. Innlegg
blir redigert etter god presseskikk.

17

meninger
10

reTT PÅ neTT:

Slik går du fram:
Nettadresse: dt.no/meninger
Trykk gul knapp: «Skriv ditt
leserbrev her» Skriv innlegg – husk
personlige opplysninger.
Trykk «Send».

svein Helge
Torgersen
DEBATT/MENINGER

svein.helge.torgersen@dt.no
922 67 971

meninger

Velkommen til regionens største
møteplass for samfunnsdebatt.

922 67 971

Rett på nett: dt.no/meninger

E-post: meninger@dt. no

Virkningsfullt tiltak
mot barnefattigdom
Kronikk

Kronikk
Tor KirKeng

Fungerende leder av
styringsgruppen.

Drammen Troner på toppen av den lite flatterende sta«barnefattigdom».
tistikken
Den viser at barn av innvandrere som ikke har yrkestilknytning utgjør en stor andel. Resultatene i prosjektet «Internasjonale Drammen» dokumenterer
at samarbeid mellom det offentlige og næringslivet er et
virkningsfullt tiltak for å redusere barnefattigdommen i
Drammen.

i Lys av dette er det interessant
å reflektere over de økonomiske konsekvensene av at Internasjonale Drammen har bidratt
til at flere enn 600 med innvandrerbakgrunn er kommet i
jobb. Legger vi til grunn at halvparten av dem tidligere mottok
sosialstøtte, og at de mottok
60.000 kroner hver, utgjør det
anslagsvis 18 millioner kroner –
hvert år. Med dette som bakteppe går det an å ane hvilken effekt det har når 300 mennesker
skifter status fra å være mottakere av sosialhjelp til å bli
lønnsmottakere og skattebetalere.
DraminTernasjonaLe
men kom i gang etter initiativ
fra dialogprest Ivar Flaten og
forretningsmannen Terje Stykket. De så begge – fra hvert sitt

TronD JoHansen

Prosjektleder.

N

Tok iniTiaTiv: Internasjonale Drammen kom i gang etter initiativ fra Terje Stykket (t.v.) og Ivar Flaten.
ståsted – behovet for å ta i bruk
alle ressursene vi har. Presten
ut fra inkluderingsplattformen,
forretningsmannen fordi han
så det som avgjørende for å sikre bedriftene rekruttering og
gode resultater. Begge så det
samme: Å ha en jobb og motta
lønn gir et verdig liv!
og BeDrifTene trenger arbeidskraften. Flaten og Stykket
fikk med seg Tor Kirkeng og
Kiwi. Ola og Erling Ølstad i Mester Grønn ble også med. Næringsforeningen i Drammensregionen gikk inn i rollen som
den koordinerende kraften og
bindeleddet mellom bedriftene
og det offentlige. Drammen
kommune, Buskerud fylkeskommune og Nav så mulighetene, og ble med både økonomisk og operativt. Det var i
2016.
mÅLeT som ble satt, var hårete
nok, ja mest metaforisk: å bidra
til at minst 1.000 med innvandrerbakgrunn i drammensregionen får jobb i løpet av de neste
fire årene. Når prosjektet nå be-

finner seg på oppløpssiden, kan
det slås fast at resultatene er
svært gode. Det kan dokumenteres at samarbeidet mellom
det offentlige og næringslivet
har vært et suksesskriterium,
og at det er forbedret. Aktørene
har evnet å knytte direkte kontakt mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, har gjort linjene
kortere og evnet å formidle behov og etterspørsel bedre enn
tidligere.
nÅr konTakTen og kontrakten er opprettet, har et korps av
frivillige mentorer vært viktige
oppfølgere. En suksessfaktor er
døråpnerrollen som rollemodellene i næringslivet står for
og som næringslivsforeningen
organiserer.
TakkeT være Internasjonale
Drammen har flere bedriftsledere oppdaget at mangfold i
staben beriker. Vi føler oss
overbevist om at prosjektet har
bidratt til å endre bedriftsledernes holdninger til å ansette
utradisjonelt.

forLeDen PuBLiserTe NRK
resultatene av en undersøkelse
som viser at de klassiske tiltakene mot barnefattigdom ikke
virker. Gratis barnehage og økt
barnetrygd er og blir brannslukking uten varig virkning.
Undersøkelsen slår fast at varige og virkningsfulle tiltak er å få
fedrene og mødrene i fast arbeid
Barne-, ungDoms- og familiedirektoratets undersøkelse,
som er grunnlaget for fattigdomsstatistikken, viser det
samme. Foreldre i arbeid er det
som beskytter best mot barnefattigdom. Det fremstår som
åpenbart at samarbeid mellom
det offentlige og næringslivet
er klokt for å bekjempe fattigdom.
DraminTernasjonaLe
men har derfor også ført til at
andre byer ser til Drammen. Tilsvarende prosjekter er nå etablert både i Asker og Bærum.
Nå som har vist vei og gått førsteetappen, er det sikkert andre
i næringslivet som vil følge opp

Drammens TiDenDe

reTT PÅ neTT:

Slik går du fram:
Nettadresse: dt.no/meninger
Trykk gul knapp: «Skriv ditt
leserbrev her»
Skriv innlegg – husk
personlige opplysninger.
Trykk «Send».

Karianne
braathen
Politisk redaktør

karianne.braathen@dt.no
904 04 885

svein H.
Torgersen
debatt/meninger

svein.helge.torgersen@dt.no
922 67 971

Forskjellighet beriker

Rune Kjølstad, Terje Stykket,
Tor Kirkeng, Ola Ølstad,
Styringsgruppen Internasjonale
Drammen

aLL forskning viser at veien
ut av fattigdommen er å komme i arbeid. Til nå har Internasjonale Drammen bidratt til at
flere enn 600 mennesker med
innvandrerbakgrunn har kommet i jobb. Det er bra for den enkelte som kan heve lønn og leve
et verdig liv. Det er bra for bedriftene som får tilgang på alle
ressursene, og det er bra for
samfunnet at utbetalingene til
sosialhjelp går ned og skatteinntektene øker.

bli meD i DebaTTen

Send innlegg «rett på nett» til dt.no/men
inger, eller
som mail til meninger@dt.no. Maksimal
lengde
på innlegg – 850 ord. Innlegg underskre
vet med
fullt navn blir prioritert. Redaksjon
en må kjenne
innsenderens identitet, selv om
vi i spesielle tilfeller
kan publisere innlegg anonymt.
Innlegg blir redigert
etter god presseskikk.

Fredag 3. juni 2016

som samarbeidspartnere og
rollemodeller, og som vil bidra
med kompetanse og finansiering. Samtidig er det å håpe at
Drammens kommende politikere i samarbeid med fylkeskommunen og Nav ser verdien
av et slikt samarbeid, og kvitterer med å overta hovedansvaret
for finansieringen.
i
næringsforeningen
Drammensregionen må spille
en sentral rolle, og bedriftslederne må selv være de aktive.
Det er de som kjenner bedriftene og deres behov, krav og kultur. Spiller de dette inn, kan det
offentlige tilby bedriftene medarbeidere med riktig kompetanse og egenskaper.
samTiDig mÅ det offentlige
forstå at samarbeid med næringslivet er veien å gå når viktige samfunnsutfordringer skal
håndteres. Å bringe Internasjonale Drammen fra prosjekt til
drift, vil være et godt tiltak for å
ta Drammen ned fra fattigdomstoppen. Det kan faktisk vise
seg å bli ganske lønnsomt også.

ringslivet.
Internasjonale
Drammen skal ta denne rollen
i
næringslivet i Drammensregionen ved å være en døråpner
inn
i bedriftene. Etter å ha hatt kontakt med et femtitalls bedrifter
i
regionen, er erfaringen at mange bedrifter har stor åpenhet
for
å ansette folk med innvandr
erbakgrunn. Mange bedrifter
anser dette som helt naturlig
og
helt nødvendig. Uten innvandrere ville flere bedrifter ikke
kunne fungere. Mange bedrifter i regionen har god erfaring
med denne type rekrutteri
ng,
og de tar stadig større «ansvar»
i
samarbeid med Nav jobbservice og andre aktører som samarbeider med Nav.
Disse aktørene ser et økende
behov for at næringslivet åpner
for flere som ønsker arbeidspraksis, språkpraksis, lærlingplass og hospitering. Dette
er
en helt nødvendig del av «utdanningen» for ny arbeidskr
aft.
Opplæring i bedrift er nå vurdert som ett av de viktigste
virkemidlene for at innvandr
ere
skal komme i arbeid. Lønnstilskudd fra Nav er et virkemidd
el
med god effekt på overgang
fra
tiltaksplasser til fast arbeid.
Og
dette skjer i stort omfang
i
Drammensregionen.

æringslivet i Drammensregionen er dynamisk, og det etableres over 1.000 nye
arbeidsplasser i regionen hvert
år. Prosjektet Internasjonale
Drammen, som vil bidra til
at
minst 1.000 med innvandr
erbakgrunn i Drammensregionen får jobb i løpet av de neste
fire årene, ser det som naturlig
at minst 25 prosent av disse
nye arbeidsplassene besettes
av innbyggere med innvandrerbakgrunn.
Internasjonale Drammen ble
lansert i februar av innvandrings- og integreringsministe
r
Sylvi Listhaug. Prosjektet
er
næringslivets initiativ for å
bi- inTerna sJonale
Dramdra til at hver enkelt innbygge
r men har i tillegg til å samarbei
kommer i jobb, slik at alle hende med Nav jobbservice hatt
der og hoder utnyttes til å utvikonstruktive samarbeidsmøter
kle regionens næringsliv.
med en rekke aktører som
arInternasjonale Drammen har
beider for å få flere ut i jobb.
nå etablert et tett samarbei
d Alle aktørene er avhengig
av et
med Nav jobbservice som
har åpent og inkluderende
arbeidsressursene og virkemidlene
for liv, både blant private og
offentå få flere folk i arbeid. Arbeidslige arbeidsgivere som er posiledigheten i Drammensregiotive til å ansette medarbeidere
nen er generelt lav, men for høy
som i første omgang kan kreve
blant innbyggerne med innvanlitt ekstra, men som på sikt
kan ÅPning: Innvandrin
drerbakgrunn.
gs- og integreringsminister Sylvi
bli gode og lojale medarbei
Listhaug åpnet Internsjonale Drammen
de- med Ivar Flaten (i midten)
sammen
og Tor Kirkeng.
re.
i sin åpningstale på lanserinFoTo: Tore sanDberg
I denne fasen av prosjektarsjektet Internasjonale Dramgen av prosjektet understre
ket beidet ser vi det som
viktigste elementene for
viktig å men, skal holde
god men er garantisten for
statsråden at «å komme i jobb
foredrag
at bedrifom integrering.
synliggjøre bedrifter som fak«kultur, tro og arbeidsmiljø
er kanskje det aller viktigste
tene tilbys medarbeidere med
for tisk har ansatt mange med
i
Det er en stor oppgave å bidra
inn- bedriften»
å lykkes med integreringen».
riktig kompetanse og egenskavandrerbakgrunn og som
til at minst 1.000 med innvanser
per.
Det blir dialog med arbeidsgiI Stortingsmelding nr. 30;
dette som positivt for utviklindrerbakgrunn skal få jobb
de
vere om hvordan de praktisk
«Fra mottak til arbeidsliv –
Våre erfaringer så langt viser
en gen av bedriften. Vi ønsker
neste fire år i denne regionen.
å kan takle ulike situasjone
effektiv integreringspolitikk
at bedrifter som legger «forr som
» komme i dialog med bedriftsle
Internasjonale Drammen har
- kan oppstå på en arbeidspl
følger Regjeringen opp dette.
skjellighet beriker» til grunn
ass som mål å påvirke så mange
i
delsen og de ansatte ved slike
be- rekrutteringsarbeidet
med ulike nasjonaliteter.
Meldingen fastslår at for mange
opplever
arbeidsplasser for å få innspill
drifter som mulig til å være mer
innvandrere står uten jobb,
suksess både for bedriften
og til måter prosjektet kan
og
åpne for å ansette folk med innbidra Flere beDriFT er
at Regjeringen har fokus på
for den enkelte. Målet vårt
i Dram- vandrerbakgrunn.
å få mot bedriftene.
om
Det er næ- 1000 med innvandr
mensregionen, som allerede
innvandrere raskere i jobb.
erbakgrunn
ringslivets egne som er drivDenne måned skal vi for ekhar en stor andel ansatte med
i arbeid innen 2020 er fullt oppMeldingen slår også fast at insempel møte mange bedrifter
kraften i dette prosjektet og
be- nåelig når næringslivet,
innvandrerbakgrunn, forventegrering er et samspill mellom
det ofsom har innvandrere ansatt.
driftslederne er selv aktive.
De fentlige og organisasjonene
ter vekst framover. All erfaring
mange parter, og den inviterer
går
Sogneprest Ivar Flaten, som
kjenner bedriftene og deres
be- sammen.
er underbygger at språkopp
til tettere samarbeid med nælæring hov, krav og kultur.
en av initiativtakerne til proDet inneog raskeste vei ut i arbeid er
de bærer at Internasjonale
Dram-
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Filmer

vimeo.com/378788186

vimeo.com/378788222

vimeo.com/378788259

vimeo.com/378788289
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