
 

– Arbeid er nøkkelen til integrering. Gjennom arbeid oppnår innvandere økonomisk 
selvstendighet og det er også innfallsporten til å delta på andre samfunnsarenaer, sier arbeids- 
og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som i dag ga 500 000 til Norsk senter for 
flerkulturell verdiskapning. 

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning i Drammen bistår innvandrere som ønsker å etablere egen 
virksomhet. Senteret arbeider med etablererkurs, nettverksbygging og etablererveiledning. Senteret vil 
også kunne yte bistand med å skaffe investeringskapital.  

– Som et ledd i arbeidet for å få flere innvandrere i arbeid, må en tenke nytt ved å legge til rette for at 
flere innvandrere kan etablere egen virksomhet. Mange innvandrere skaper allerede i dag sin egen 
arbeidsplass og bidrar på den måten til verdiskapningen i samfunnet. Jeg ønsker at flere griper denne 
muligheten og vi vil legge til rette for at det skal bli mulig, sier Hanssen. 

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning 
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AID legger til rette for at innvandrere kan etablere 
egen virksomhet 

 
– En må tenke nytt ved å legge til rette for at flere innvandrere kan etablere egen 
virksomhet, sa Bjarne Håkon Hanssen da han delte ut en sjekk på 500 000 til styreleder 
Roger Ryberg og leder Zahra Moini ved Norsk senter for flerkulturell verdiskapning. 
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Mer penger til flerkulturell verdiskaping

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har gitt 500.000 kr
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning i Drammen. Senteret bistår 
innvandrere som vil etablere egen virksomhet.
– Arbeid er nøkkelen til integrering. Gjennom arbeid oppnår innvandere økonomisk
selvstendighet og det er også innfallsporten til å delta på andre samfunnsarenaer, s
Hansen da han overleverte sjekken i går. Bildet f.v.: Anh Tran Karlsen, Roger Rybe
Steinhardt, Nils Peter Undebakke, Bjarne Håkon Hanssen, Zahra Moini, Reza H. Ka
 
Buskerud fylkeskommune har tidligere i år bevilget 400.000 kr til senteret, som  a
med etablererkurs, nettverksbygging og etablererveiledning. Senteret vil også kunne
bistand med å skaffe investeringskapital. Se vedtak og saksframlegg 

– Som et ledd i arbeidet for å få flere innvandrere i arbeid, må en tenke nytt ved å le
rette for at flere innvandrere kan etablere egen virksomhet. Mange innvandrere ska
allerede i dag sin egen arbeidsplass og bidrar på den måten til verdiskapningen i sa
Jeg ønsker at flere griper denne muligheten og vi vil legge til rette for at det skal bli 
Hanssen. 
 
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning 

Karsten Vennerød 04.07.2007  Tips en venn   Tilbakemelding  

Utdanning Samferdsel Næring Kultur Regional
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Deler ut en halv million 

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen gir en halv million kroner for å få flere 
innvandrere i Drammen ut i arbeidslivet.  
Av Ragnhild Irene Skaara og Heidi Elisabeth Odde
Publisert 03.07.2007 18:15  

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen gir en halv million kroner til 
gründervirksomhet for innvandrere i Drammen og omegn.  

- Arbeid er grunnleggende  
I dag overakk han sjekken på en halv million kroner til Senter for flerkulturell 
verdiskapning i Drammen. Og Hanssen er svært imponert over hva senteret får til.  

- Det er det eneste senteret vi har som er opptatt av å se på muligheten til å få 
innvandrerbefolkningen til å starte egne bedrifter.Og dette er en veldig god ide, som vi 
ønsker skal spre seg rundt omkring i Norge. Derfor støtter vi dette senteret sånn at vi 
kan få lov til å høste erfaringer fra det som skjer her til å bruke andre plasser i Norge, 
sier Hanssen.  

- Hvor viktig er et slikt senter for å integrere innvandrere i samfunnet?  

- Arbeid er grunnleggende i integrering, gjennom arbeid blir man selvstendig både 
sosialt og økonomisk, mener Hanssen.  

- Til stor hjelp  
Reza Kahaki kom til Norge fra Iran for 5 år siden, og han er en av gründerne som har 
fått hjelp av senter for flerkulturell verdiskapning, og setter stor pris på hjelpen han får 
av senteret.  

Buskerud 05.07.2007

Bjarne Håkon Hanssen overrekker en sjekk på 500 000. 

Foto:Heidi Elisabeth Odde/NRK 
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- Vi kjenner verken systemet eller særlig mange mennesker 
her, så dette senteret er bra for oss ettersom det hjelper oss 
ved å lære hvilke tråder vi skal ta fatt i.  

Om få måneder åpner Kahaki sin egen bedrift, og selv om han 
vil holde ideen hemmelig, er han sikker på at han ikke hadde 
greid å realisere ideen uten hjelpen senteret gir.  

- Nei, det var veldig vanskelig for meg. Jeg har tenkt på ideen 
lenge, men visste ikke hvordan jeg skulle ta fatt på den. Men 
nå er jeg i gang med å sette ideen ut i live, forteller Kahaki.  
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