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Mobilisering til nyskaping –
et virkemiddel for integrering

Zahra Moini - leder  
Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Norsk planmøte 2006 

Migrasjon: nye byer, nye steder
21. – 22. september 2006



Innvandrere i Norge

• Statistikk (SSB januar 2006):
– 387 000 innvandrere bor i Norge (8%)
– 226 000 innvandrere i Oslo/Akershus og 

BTV regionen (14%)
– 166 000 ikke-vestlige innvandrere (10%)

• Situasjon med innvandrere:
– En stor gruppe med høy kompetanse og 

mye erfaringer
– Innsatsvilje
– Ubenyttede ressurser
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Egen erfaring - et anstrengt løp mot mål
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Oppskriften

• Du må ha god kompetanse x 2
• Du må ha erfaring x 2
• Du må være fleksibelt x 2
• Du må forstå norsk kultur
• Du må møte nye tilværelsen med riktige holdninger
• Du må ta initiativ
• Du må vise profesjonell atferd
• Og sist men ikke minst det hjelper stort å ha en fadder / 

døråpner



Andre om mangfold og innovasjon

• Without diversity, there can be no innovation; without innovation, there 
can be no new wealth. In other words, diversity is not just the right 
thing to do, it's your source of greatest potential.

-Joel Barker

• To succeed internationally, we need to understand the cultures of the 
world; and we have all the cultures of the world represented right here 
- a tremendous competitive advantage.

- Ernest Thompson, Proctor and Gamble

• When you are surrounded by sameness, you get only variations on the 
same.

- Kevin Sullivan, Apple Computers

…. muligheter og lønnsomhet



… snudd spiral
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Norsk senter for 
flerkulturell verdiskaping

Et eksempel på tiltak



Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

• Er et nasjonalt pilotprosjekt i Drammensregionen:
– Finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 

fylkeskommuner og kommuner i regionen – til sammen 27 
eiere

– kjøres i perioden 01.11.2005 – 31.12.2006

• Visjon:

”Et verdiskapende flerkulturelt Norge”

• Misjon:

”Mobilisere, dyktiggjøre og veilede innvandrere til nyskaping 
og næringsetablering lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Styrke innvandreres omdømme som positive bidragsytere i 
samfunnet.”
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Brukere

• 1. og 2. generasjons ikke-vestlige 
innvandrere som har gjennomført 
offentlige introduksjonspakker og 
som i samtaler viser tydelig 
personlig egnethet som gründere

• Høyt utdannede innvandrere med 
fagekspertise og spisskompetanse

• Ikke-vestlige innvandrere innen 1 
times kjøring fra Drammen 
(Akershus/ Oslo/ 
Buskerud/ Vestfold/Telemark)



Fra skjulte ressurser til verdiskaping
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Hva er det som er unikt ved konseptet vårt?

• Individuell og personlig tilpasset tilbud:
– Nettverkstilgang - fordi de mangler det
– Kvalitetsstempel / legitimitet - fordi de ikke blir trodd
– Kulturforståelse / samfunn og næringsliv - fordi de er 

fremmed for det
– Dyktiggjøring og mobilisering
– Individuell oppfølging

• Også ta være på høykompetente innvandrere

• Ledes av en innvandrer med egne erfaringer fra 
norsk næringsliv og gründervirksomhet



Tilbud

• Kurs og opplæring innen ulike fagområder som er nødvendig for 
etableringsvirksomhet i samarbeid med partnere

• Coaching og veiledning

• Bedriftsbesøk

• Mentorordninger

• Nettverksarenaer

• Nettverk mot finansmiljøer

• Møteplass / 
Gründercaféen

• Mer



Brukere ved senteret

• Senteret har over 100 innmeldte 
brukere pr. i dag

• Brukere har variert bakgrunn

• Brukere representerer 32 ulike land

• Gründerideene har stor bredde



Statistikk – % andel brukere fordelt pr. utdanningsnivå
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Statistikk – % andel brukere fordelt pr. kjønn
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Statistikk – % andel brukere fordelt pr. jobbstatus
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Prosess - mottagelse og oppfølging

Jeg har 
en idé!

Jeg er 
nysgjerrig!

Norsk senter for flerkulturell 
verdiskaping
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Kan vi få til flere 
fyrtårn prosjekter 
som disse?
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Er vi klare for mulighetene? 
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Mer info?
Se: www.flerkulturell.no

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping


