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INTERNASJONALE DRAMMEN
Innspill til regjeringens integreringsmelding
UNIO arbeidstakerorganisasjon har på vegne av sine 340.000 medlemmer gitt innspill til regjeringens
integreringsmelding og anbefalt 12 tiltak for raskere og bedre integrering. Tiltak for å styrke norskopplæringen og raskere kompetansekartlegging er viktige. Det pekes også på behovet for å styrke
samspillet med flere ulike, inkludert organisasjoner og frivilligheten aktører. UNIO skriver;
«Det bør legges til rette for etablering av prosjekter etter mønster fra «Internasjonale Drammen».
Dette er et prosjekt næringslivet og kirken tok initiativ til, der målet er å få 1000 innvandrere i jobb
innen 2020. Prosjektet startet 9.2.2016 og er finansiert 50 prosent av næringslivet og 50 prosent av
det offentlige (kommune, fylke, Nav mfl.)»
Felles mål for Internasjonale Drammen og IMDI – NAV
Fra IMDI’s nettsider er følgende målsettinger hentet;
«Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og innvandrere raskest mulig i
arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige. NAV, IMDi og andre instanser jobber aktivt for å
øke sysselsettingen blant personer med innvandrerbakgrunn.
Det er først og fremst NAVs oppgave å sørge for at mennesker uten jobb kommer ut i
arbeidslivet.
NAV har flere tiltak som retter seg spesielt mot arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, der
de tilbys informasjon, veiledning, jobbformidling og ulike arbeidsmarkedstiltak.»
Prosjektleder har hatt flere møter med NAV Jobbservice i Drammen for å finne fram til et
konstruktivt samarbeid som i felleskap skal bidra til at 1000 med innvandrerbakgrunn kommer i jobb
innen 2020. Flere «åpne dører» i næringslivet er en viktig forutsetning. Det er en hovedoppgave i
prosjektet. NAV har sammen med kommunen mål om å finne best mulig tilpasset arbeidskraft til
næringslivet. I tillegg ønsker vi å inkludere frivilligheten og organisasjoner som ytterligere kan bidra
til at vi når vårt mål. NAV har tilgang til nødvendig statistikk som skal kunne dokumentere resultatene
gjennom prosjektperioden.
Film fra Kick off 9. februar 2016 på Union Scene
Det er laget en 5 min presentasjonsfilm fra lanseringen av prosjektet. Den blir benyttet i møter med
næringslivet. Den gir en god begrunnelse for prosjektet. Den finnes på følgende link;
https://youtu.be/d0L8Q5LNVsA
Alle arbeidsgivere i Drammensregionen omfattes av prosjektet Internasjonale Drammen.
Drammensregionen omfatter; Drammen, Lier, Nedre og Øvre Eiker, Svelvik og Sande.
Mulig inkludering av Røyken og Hurum. Alle arbeidsgivere og offentlige virksomheter og frivillige som
samarbeider om dette målet er viktige bidragsytere til resultatet.

