
FYLKESORDFØRER ROGER RYBERG VIL REDDE NORSK 
SENTER FOR FLERKULTURELL VERDISKAPING 
  
Norsk senter for flerkulturell verdiskaping står i fare for å bli avviklet som følge av at 
Drammen kommune ikke lenger ønsker å støtte opp om senteret som er etablert på 
Papirbredden i Drammen. Fylkesordfører Roger Ryberg tar nå initiativ til å redde senteret. 
  
-Det ville vært en skandale om Norsk senter for flerkulturell verdiskaping ble avviklet. Jeg 
ønsker ikke å spekulere i hvorfor Drammen kommune trekker seg, men fokuserer på hva 
fylkeskommunen og øvrige samarbeidspartnere kan få til for å redde og utvikle senteret 
videre, sier fylkesordfører Roger Ryberg. 
  
Regjeringen vil styrke etablerervirksomheten for innvandrere og ønsker en permanent ordning 
som kan legge til rette for at flere innvandrere kan etablere egen bedrift. Barne- likestilling og 
inkluderingsdepartementet er fornøyd med den jobben som utføres ved senteret i Drammen, 
og er klar til å stille 3 mill til disp. til videre utvikling av etablerervirksomheten i tråd med 
stortingets føringer. 
  
Ryberg har vært i dialog med senteret, stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) som i 
sin tid fikk senteret inn i statsbudsjettet og fått gode signaler fra Barne- likestilling og 
inkluderingsdepartementet når det gjelder muligheter for å finne løsninger som kan redde 
senteret. 
  
Fylkesordføreren har samlet full støtte fra samarbeidspartiene i fylkestinget (Ap, SV, Sp og 
V) og forventer at også opposisjonen vil støtte opp om redningsaksjonen som anses å være i 
tråd med fylkestingets føringer for fylkeskommunens engasjement i forhold til integrering og 
verdiskaping. Ryberg har derfor bedt administrasjonen i fylkeskommunen forberede 
nødvendige saker til politisk behandling slik at fylkeskommunen, departementet og øvrige 
samarbeidspartnere kan sikre driften av senteret. 
  
NSFV ble etablert av Rådet for Drammensregionen i november 2005 i samarbeid med 24 
andre parter, blant annet BI Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Buskerud Innvandrerråd, 
Canadas ambassade, Husbanken, Høgskolen i Buskerud, Innovasjon Norge, KS, KIM, LO, 
NAV, NHO, SIVA, Sparebanken Øst, Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, Papirbredden 
Innovasjon, Storebrand ASA m.fl. Senterets visjon: ”Et verdiskapende flerkulturelt Norge”. 
  
Målgruppen for senteret er innvandrere og deres etterkommere med høy utdannelse og/ eller 
fagekspertise og spisskompetanse, særskilt interesserte og kompetente ikke-vestlige 
innvandrere innen 1 times kjøring fra Drammen, dvs. Østfold /Akershus /Oslo /Buskerud / 
Vestfold/Telemark. 
  
Fylkestinget har vedtatt at Buskerud skal være et foregangsfylke for inkludering og 
integrering innen 2015 og at temaet skal løftes inn som et satsningsområde når regional 
planstrategi skal rulleres. 
  
Kontaktpersoner:  
  
Fylkesordfører Roger Ryberg, tlf: 934 29 429 
Stortingsrepresentant Lise Christoffersen, tlf: 905 56 400 
 


