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Følgende sitat har relevans for arbeidet med etablerervirksomhet  og 
etablererveiledning for innvandrere: 

 

• …om å motarbeide sløsing med offentlige midler, og prioritere økt 

gjennomføringskraft høyt. 

 

• Deltakelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper er nøklene til inkludering i 

det norske samfunnet. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og 

mulighet til selvhjulpenhet .....Kunnskap, kompetanse og mangfold 

(medbrakt fra hjemlandet red.anm.) bidrar til økt innovasjon og 

næringsutvikling. 

 

• Entreprenørvirksomhet er et virkemiddel for økt sysselsetting, verdiskapning 

og tilhørighet i distriktene. Regjeringen ønsker også et kompetanseløft 

spesielt for kvinnedominerte yrker.... Mange kvinner ønsker å starte 

innovative bedrifter innen pleie- og omsorgssektoren..., i kombinasjon med et 

etablererprogram, bidra til at flere slike bedrifter etableres. 

 



Rundskriv 8/2014 – målsetting og 
virkemidler 
http://www.imdi.no/Tilskudd/Tilskudd-2014/Tilskudd-til-etablereropplaring-for-innvandrere/ 

• Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet 

om etablereropplæring i kommuner og fylkeskommuner slik at det bedre kan legges 

til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting 

og vekst. 

 

• Erfaringer fra forsøksvirksomhet viser at mange innvandrere har særlige 

utfordringer når de skal etablere bedrifter, i tillegg til de utfordringer som alle 

etablerere møter. Det finnes få målrettede tilbud om etablereropplæring som tar hensyn 

til deres behov. 

 

• Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke støtte til å styrke og utvikle det ordinære 

tilbudet om etablereropplæring slik at det ivaretar innvandreres særlige 

utfordringer og behov. Dette er en ny tilskuddsordning, og det er satt av 6 millioner 

kroner til ordningen i statsbudsjettet 2014. 
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Erfaringer fra 
etablererveiledningsprosjektene 
 
 

Tilskudds-
beløp 
2014 

Prosjektenes aktiviteter 
Alles mål: Utvikle metodikk og 
etablere virksomheter.  

Resultat 
(halvårs- og års-
rapportene legges ut 
på imdi.no) 

Nordland 
fylkeskommune 
(Næringsutvikling) 

300 000 kr Pilotprosjekt hvor 
etablererveiledningen gis som et 
tillegg i egen modul før, under og 
etter etablererveiledningskurset. 

Kun halvårsrapport 

Rogaland 
fylkeskommune 
(Jæren produktutvikling) 

800 000 kr Egne etablererkurs for innvandrere 
med høy kompetanse. Kurs på 
engelsk. Utvikler nettverk. 

Kun halvårsrapport 

Buskerud 
fylkeskommune 
(Norsk Senter for Flerkulturell 
Verdiskapning NSFV) 

2,25 mill Støtte fra IMDi siden 2007. Mange 
samarbeidspartnere. De har sine egne 
kurs for etablerere. De har også kurs i 
regioner i fylket hvor veiledere også 
er med for kompetanseheving. 

Stort nettverk. 
Mange etableringer 
siden oppstart. Høy 
kvinneandel. 
Veiledning og bistand 
ved 
bedriftsetableringer 

Oslo Kommune 
(Flerkulturelt etablerersenter) 

1,75 mill Støtte fra IMDi siden 2012. Arrangere 
egne kurs, systematisere kunnskap, 
samarbeid med etablerte 
veiledningsapparat. Utvikle nettverk.  

Veiledning og bistand 
ved 
bedriftsetableringer 

Telemark 
fylkeskommune 
(Etablererkontoret Vestmar) 

900 000 kr De tar utgangspunkt i det etablerte 
veiledningsapparatet i fylket og tilbyr 
supplerende veiledning i tillegg til 
ordinære etablererkurs.  

Kun halvårsrapport 

4 



OBS! 

 
• Ikke la etablererveiledningen drukne i det arbeidet 

næringsutviklingsselskapene driver 
 
• Samarbeid med NAV om tiltak for innvandreretablerere 

 
• Kompetanseheving for veiledere i det ordinære 

virkemiddelapparatet på metodikk og kurspakker for 
etablererveiledning for innvandrere 
 

• Roller og ansvar er uklare mellom aktørene. Pass på at 
innvandreretablererne ikke faller mellom stolene 
 

• Ta høyde for at en innvandrer vil trenge ekstra tilrettelegging, 
utover kulturforståelse og norskopplæring. Avklaring av 
realismen i prosjektet er viktig. Individuell oppfølging en 
suksessfaktor 
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Fremtiden:  
 
 

 

• IMDi anbefaler en fortsettelse av tilskuddsordningen forvaltet gjennom rundskrivet. IMDi 
ser behovet for kunnskapsinnhenting og systematisering av metodikk og erfaring både 
fra egne prosjekt og fra andre instanser  

 

• IMDi mener det er behov for en sterkere samordning av ulike tiltak, hvor også 
innvandrere er målgruppe, iverksatt av aktører som NAV, Distriktssentrene, VOX, 
Innovasjon Norge med flere.  

 

• IMDi ser behovet for samordning, effektivisering og styring av feltet i tråd med 
regjeringens politiske plattform som ønsker effektivisering av offentlig sektor.  

 

• IMDi ser at utviklingen av etablererveiledning for innvandrere er et viktig virkemiddel for 
å realisere regjeringens ønske om god integrering: Deltakelse i arbeidsliv … nøklene til 
inkludering i det norske samfunn. 

 

• Entreprenørvirksomhet er et virkemiddel for økt sysselsetting, verdiskapning og 
tilhørighet i distriktene.  
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